KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU – DÍVKY
Zápis 2/2020
Datum:

Pondělí 24.2. 2020 v 10:00hod.

Místo:

Praha

Přítomni:

Petr Treml, Petr Kapitulčin, Tomáš Kaprálek,
Daniel Kurucz, Miroslav Volejník, František Rón

Omluven: Richard Fousek

1. Kontrola zápisu 1/2020
1.1.
Úlohy vyplývající ze zápisu 1/2020 byly splněny, resp. trvají:
1.1.1. Projednat na pracovní skupině pro soutěže zpřísnění podmínek pro
„postaršení“, mimořádný start a souběžný start hráček.
Zodpovídá: Kapitulčin, Rón
Termín: trvá, projednat 2.3.
1.1.2. V podmínkách činnosti SCM a SpS pro následující sezóny omezit start hráček
v systému TALENT na maximální počet 60 utkání řízených ČBF v období od
1.9. do konce hracího období dané sezóny.
Přesné znění pro úpravu materiálů „Podmínky činnosti ……“ připraví ÚT.
Zodpovídá: Rón
Termín: další jednání KVB-D
Úloha trvá, materiál „Podmínky činnosti ….“ Připraví ÚT až po finalizaci
závěrů pracovní skupiny pro soutěže

1.1.3. Počínaje sezónou 2020/2021 zařadit do termínové listiny 4 volné termíny
(víkendy) v období podzimních, vánočních, pololetních a velikonočních
prázdnin. Mládežnický reprezentační výběr může využít maximálně 2 z těchto
termínů k přípravě.
Zodpovídá: ÚT
Termín: průběžně

2. Problematika kategorií U17 a U15
V návaznosti na usnesení KVB-D ze zápisu 1/2020 - návrh na změnu počtu účastníků
v extralize U17 z původního počtu 12 na počet 16 družstev, projednali členové KVB-D
následující:
2.1. Termín změny počtu účastníků v EL
Většinou členů KVB-D byl přijat závěr rozšířit EL U17 v sezóně 2020/2021
2.2.

Systém soutěže při 16-ti účastnících
Většinou členů KVB-D byl přijat předložený systém soutěže U17 (viz příloha 1)

2.3.

Zdůvodnění rozšíření EL U17 (viz příloha 2)

2.4.

Postupový a sestupový klíč
Součástí přílohy (viz příloha 3) je navržená změna ve vyhlášení soutěží
2019/2020, která se týká postupového klíče při rozšíření EL U17 už od sezóny
2020/2021.

ÚT předloží výše uvedené pracovní skupině pro soutěže ČBF a následně Výboru ČBF.
Termín: 2.3. 2020 a 20.3. 2020

Dne 28.2. 2020 zapsal: ÚT František Rón

