KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU – CHLAPCI
ZÁPIS ze setkání č. 51

Datum: pátek, 4.9. 2020, 9:30
Místo: Sekretariát ČBF, Praha – Strahov
Přítomni: Jiří Welsch, Dušan Bohunický, Petr Jachan, Roman Bednář, Tomáš Kaprálek,
František Rón, Michal Ježdík (host)
Omluveni: Ronen Ginzburg

1. Úvod
•

JW v úvodu přivítal všechny členy komise a představil program setkání:
o Přivítání a představení Františka Róna
o Kondoři Liberec – aktualizace stavu věcí
o Rekapitulace ČBF Summer Academy 2020
o Soutěže
o Přehled plnění Podmínek činnosti VSCM a ZSCM.
o Pokračování Systému Talentované Mládeže po sezóně 2020/21
o Různé

2. Představení Františka Róna
•

•

František Rón byl formálně představen jako nový šéftrenér mládeže ČBF, hlavní
trenér reprezentačních týmů U15 a U16 a nový člen Komise Vrcholového Basketbalu
– Chlapci. Toto místo zaujal po Janu Slowiakovi.
Byl vysvětlen dočasný souběh rolí FR u sekce chlapců a dívek, kde stále ještě působí v
roli předsedy KVB-D.

3. Kondoři Liberec – aktualizace stavu věcí
•

Členové komise byli seznámeni s tím, že finanční podpora určená pro klub Kondoři
Liberec na dohrání uplynulé sezóny po odebrání statusu SCM byla rozhodnutím

•

Výboru ČBF dle návrhu sportovního úseku upravená na základě předčasného
ukončení sezóny z důvodu pandemie nemoci COVID-19.
Byly poskytnuté informace o bývalých spolupracujících klubech SpS Liberce a jejich
dalším pokračování v systému STM s návazností na jiné kluby.

4. Rekapitulace ČBF Summer Academy 2020
•

•

Byl prezentován stručný souhrn aktivit všech reprezentačních družstev během léta,
včetně změn, které se prováděly na poslední chvíli v souvislosti se zpřísňováním
opatření spojených s COVID-19 v některých regionech (Kutná Hora a okolí,
Moravskoslezský kraj).
Kromě basketbalových kempů byly zmíněné i netradiční akce jako setkání trenérů
všech reprezentačních družstev na začátku července v Poděbradech a srpnový
LIONFEST – společná akce všech chlapeckých reprezentačních družstev se seniorskou
reprezentací.

5. Soutěže
•

•

Bylo připomenuto, že práce speciálně vytvořené skupiny, která zpracovává
systematickou revizi všech soutěží a návrhy na jejich možné zlepšení pro Výbor ČBF,
bude pokračovat a není vázaná na rozhodnutí Výboru ČBF o ukončení nedohraných
soutěží v sezóně 2019/20.
Během navazující diskuze zazněl názor, že by mělo dojít k bližší spolupráci a
komunikaci mezi jednotlivými basketbalovými komisemi (KVB-CH, KVB-D, KBDM) a
STK. Bylo uvedeno, že jednotlivé návrhy by měly být maximálně nezávislé a
neovlivňované klubovými zájmy.

6. Plnění podmínek činnosti
•

Byl prezentovaný přehled plnění povinností vyplývajících z Podmínek činnosti pro
ZSCM a VSCM v následujících kategoriích:
o počty hráčů v jednotlivých ročnících
o soutěže, v kterých mají kluby a jejich týmy hrát
o hráčské propojení mezi KNBL a VSCM týmy 1.ligy
o trenérské propojení mezi KNBL a VSCM týmy 1. ligy

7. Pokračování Systému Talentované Mládeže po sezóně 2020/21
•

Byl zmíněn fakt, že po sezóně 2020/21 končí dvouletý vyhodnocovací cyklus STM a je
potřeba zahájit diskuzi o jeho dalším pokračování. Předseda komise požádal její členy,

aby se do dalšího společného setkání zamysleli nad možnými změnami a návrhy na
zlepšení stávajícího systému výchovy talentované mládeže.
8. Různé
•

•
•

Sportovní ředitel ČBF Michal Ježdík zmínil téma biologického věku mladých hráčů,
s kterým se na různých úrovních sportu pracuje stále intenzivněji, což dává příležitosti
i nám vytvořit pro tuto specifickou skupinu hráčů nové tréninkové a herní příležitosti.
Proběhla diskuze na toto téma z odborného pohledu, zmíněno bylo i téma dropoutu.
Na závěr si vzal slovo Roman Bednář, který přednesl svůj záměr opustit své místo
v Komisi Vrcholového Basketbalu – Chlapci z důvodu časové i pracovní vytíženosti a
osobní orientace na jiný basketbalový segment. Předseda komise mu poděkoval za
jeho práci, čas a energii, kterou během svého působení v komisi věnoval všem
basketbalovým tématům. Ocenil především nezávislost jeho názoru a schopnost ho
otevřeně komunikovat.

Zpracoval: Jiří Welsch, předseda KVB-CH

