KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU – DÍVKY
Zápis 3/2020

Datum:
Místo:
Přítomni:

Čtvrtek 2.7. 2020 v 10:30hod.
Kutná Hora
Petr Treml, Petr Kapitulčin, Tomáš Kaprálek,
Richard Fousek, Miroslav Volejník, František Rón
Omluven: Daniel Kurucz
1. Kontrola zápisu 2/2020
1.1. Úlohy vyplývající ze zápisu 2/2020 byly splněny, resp. trvají:
1.1.1. 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.
Návrh znění pro úpravu materiálů.
„Hráčka, která je uvedená na seznamu hráček v týmech zařazených do
programu TALENT (SCM a SpS), odehraje maximálně 60 utkání v soutěžích
řízených ČBF v období od 1.9. do konce hracího období dané sezóny.“
„Za nedodržení podmínky odehrání maximálně 60 utkání u jedné hráčky, resp.
více hráček, bude klub krácen o 50% pohyblivé částky dotace MŠMT v programu
TALENT v daném roce.“
Zodpovídá: Rón
Termín: další jednání KVB-D
1.1.2. Možnosti kontroly plnění výše uvedeného prostřednictvím systému Leris zjistí
člen komise Petr Treml.
Zodpovídá: Treml
Termín: další jednání KVB-D
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.
Tento bod splněn. ÚT dá na vědomí trenérům reprezentačních týmů U15, U16,
U17, U18.
Zodpovídá: ÚT
Termín: průběžně

1.1.4. Problematika kategorií U17 a U15
Viz samostatný bod

2. Hodnocení SCM a SpS v sezóně 2019/2020 – problematika bodování
V návaznosti na rozhodnutí V-ČBF komise rozhodla, že za sezónu 2019/2020 nebude
uplatňovat bodování při rozdělování pohyblivé částky dotace TALENT pro SCM a SpS.
Pro rok 2021 se rozdělování uskuteční z průměru sezón 2016/17, 2017/18 a 2018/19.
Výše uvedené rozhodnutí dá na vědomí subjektům SCM a SpS ústřední trenér.
Zodpovídá: ÚT
Termín: průběžně

3. Výběrové řízení pro SCM B, SpS A, SpS B
S přihlédnutím na rozhodnutí V-ČBF nedohrát mládežnické soutěže členové KVB-D rozhodli
následovně:
3.1. Nevypsat výběrové řízení pro SCM B a SpS A. Stávající kluby v SCM B a SpS A mají
tento status i v sezóně 2020/2021.
3.2. Výběrové řízení SpS B se uskuteční s úpravou kritérií.
Výše uvedené dá na vědomí klubům zařazených v programu TALENT ústřední
trenér.
Zodpovídá: ÚT
Termín: 7.8. 2020

4. Návrh na rozšíření EL U17 od sezóny 2020/2021 jako součást vyhlášení soutěží
V-ČBF už vyhlášení soutěží 2020/2021 schválil, ale stále trvá návrh na rozšíření soutěže EL
U17 od KVB-D (viz zápis 2/2020) se kterým byl seznámen V-ČBF a pracovní skupina pro
soutěže.
Členové KVB-D rozhodli, že komise nebude opětovně podávat návrh na rozšíření přímo VČBF, ale výše uvedené nechá v kompetenci pracovní skupiny pro soutěže.

5. Změny v náplni práce ÚTM dívky a řešení reprezentačního týmu U15
Ústřední trenér F. Rón informoval o situaci ohledně změny jeho funkce a kompetencích
jako ÚT – dívky do doby, než bude jmenován jeho nástupce/nástupkyně.
Současně se vzdal vedení U15 jako hlavní trenér.
Ústřední trenér F.Rón navrhnul na funkci hlavního trenéra Petra Tremla ml.
Hlasování zúčastněných členů KVB-D: 5 pro jmenování P.Tremla ml., 1 se zdržel.
ÚT předloží V-ČBF návrh na jmenování P. Tremla ml. jako hlavního trenéra U15.
Zopovídá: ÚT
Termín: Ihned
Příští jednání komise je plánováno na první týden v září 2020. Přesný datum a místo
bude upřesněno.
Dne 2.7. 2020 zapsal: ÚT František Rón

