KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - CHLAPCI
ZÁPIS ze schůze č. 11, ze dne 27. ledna 2015, Praha

Přítomni:
Jan Slowiak, Ronen Ginzburg, Tomáš Kaprálek, Jakub Koudelka, Peter Bálint, Jan Ulrych,
Pavel Stara, Petr Jachan
Hosté: Michal Konečný, gen. sekretář

1) Představení nového člena komise Pavla STARY
Předseda Jan Slowiak představil nového člena Pavla Staru a současně prezentoval
význam jeho role a přínos pro činnost komise.
2) Vyhodnocení výběrového řízení do systému STM - přihlášené kluby do VSCM, ZSCM, SpS
3) Výběr VSCM a ZSCM do systému STM
Komise se seznámila s jednotlivými přihlášenými kluby do systému STM.
Vzhledem k přihlášeným klubům do stupně ZSCM navrhuje rozdělit ZSCM na dvě
skupiny ZSCM standard a ZSCM basic se sníženou dotací. Důvodem je rozdílný rozsah
působnosti, dosavadní výsledky, personální struktura a zkušenosti.
Dle schváleného projektu a přihlášených klubů do jednotlivých stupňů navrhuje zařadit
jako:
VSCM
Basketbal Nymburk, JBC Brno, BK Pardubice a USK Praha
Ostrava je pátým potencionálním kandidátem pro VSCM, ale do vyřešení nevyjasněných
záležitostí bude mít statut ZSCM rozšířené o individuální podporu
ostatní uchazeči Orli Prostějov a Plzeň budou dále sledování s perspektivou pro
budoucnost
ZSCM standard: BCM Ostrava, TJ Sokol Písek, Orli Prostějov, Sokol Pražský, TJ
Lokomotiva Plzeň
ZSCM basic: BK Opava, Sokol Vyšehrad, Kondoři Liberec, Slavoj Litoměřice
Všechny ostatní přihlášené kluby nenavržené mezi VSCM a ZSCM budou automaticky
zařazeny mezi přihlášené do SpS.

4) Výběr SpS do systému STM
Z klubů přihlášených do systému STM budou pověřená VSCM a ZSCM s regionální
působností budou vybírat spolupracující kluby. Tyto spolupracující kluby budou z určeného
rozpočtu čerpat finanční podporu navrženou příslušným VSCM či ZSCM, následně
schválenou ÚTMCH a Výborem ČBF.
Regionální působnost:
VSCM: JBC Brno, BK Pardubice, Basketbal Nymburk, USK Praha
ZSCM: BCM Ostrava, TJ Sokol Písek, Orli Prostějov, TJ Lokomotiva Plzeň, region severní
Čechy

5) Začlenění VSCM do I. ligy mužů
Na základě schváleného projektu optimalizace STM – část VSCM komise aktualizovala
počet 4 klubů VSCM pro začlenění do I. ligy v následujících hracích obdobích (od
2015/2016).
Komise pověřila člena výboru Jana Ulrycha, aby do 24.2.2015 zpracoval všechny
problematické body realizace začlenění VSCM do I.ligy (počet požadovaných soutěží,
připravenost soutěže – konference, forma začlenění, a další ….).
Na základě výše uvedeného komise žádá prostřednictvím Výboru ČBF o organizační změny
v soutěži I. ligy – začlenění 4 týmů VSCM, resp. rozšíření soutěže o 2 nové týmy (2 VSCM již
I. ligu aktuálně mají).
6) Rozpočet systému STM
Na základě schválených kroků komise aktualizovala rozpočet nového systému STM s těmito
úpravami:
Přesun části bonusu za bodování VSCM do bonusu za bodování ZSCM s cílem zvýšit finanční
podporu ZSCM za produktivitu vlastní činnosti.
V případě nevyčerpané kapitoly VSCM použít tuto nevyčerpanou část na navýšení finanční
podpory spolupracujících klubů v rámci kapitoly Sportovních středisek (SpS) a dorovnání
rozpočtu ZSCM z důvodu upravenému počtu ZSCM (basic a standard).

Zpracoval: Jan Slowiak, předseda KVBCH

