KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - CHLAPCI
ZÁPIS ze schůze č. 15, ze dne 29. dubna 2015, Praha - Strahov

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

1) Situace v realizaci projektu „Systém STM ČBF – účast VSCM v 1. lize“
Výsledky schůzky zástupců V ČBF, 1.ligy a KVBCH (23.4.2015),
O jejím průběhu a výsledcích informovali její účastníci, vč. gen. sekretáře.
ÚTM zrekapituloval situaci kolem účasti VSCM v 1. lize.
KVBCH vyhodnotila schůzku jako velmi důležitou, ale svolanou pozdě, kluby 1. ligy neměly
dostatečné podklady, KVBCH poukazuje na velký problém komunikace a nepřipravenosti.
KVBCH si váží účasti členů V ČBF a jejich konstruktivního přístupu.
KVBCH se jednoznačně shodla na následujícím postupu:
Na základě aktuální situace KVBCH žádá Výbor ČBF o aktualizaci účinnosti a podpory projektu
STM. Vzhledem ke složité situaci a vývoji začlenění VSCM do 1.ligy (ze strany klubů I.ligy je
hlavní otázka nikoliv od kdy, ale zda-li vůbec?) KVBCH žádá o osobní prezentaci zástupce
KVBCH na příští schůzi V ČBF.
Hlavní argumenty pro začlenění VSCM do 1.ligy mužů již nyní podle názoru KVBCH:
 pro reprezentanty ČR U20 je 1.liga mužů hlavní soutěž, kde hrají klíčové role
většina reprezentantů U20 je z VSCM, jednotnost tréninkového i zápasového procesu
podpoří i kvalitu přípravy reprezentantů U20
 ze strany klubů 1.ligy je hlavní otázka nikoliv od kdy, ale zda-li vůbec chtějí zařazení
VSCM do soutěže
 některé kluby 1.ligy argumentují, že přijdou o hráče, ale ti hráči nejsou jejich, ani je
nevychovali a ani nemají dlouhodobé dohody, že jim kluby VSCM ty hráče opět zapůjčí.
Fakticky klubů, které tím budou postihnuty, je naprosté minimum viz soupisky
jednotlivých VSCM
 VSCM budou generovat daleko vyšší počet hráčů, než využije jejich VSCM. I současný
stav takovou možnost dává.
 příklad hráčů Hanuš, Křiváček, Petružela, Truneček, atd.
 schůze zástupců 1.lig – V ČBF - KVBCH, jasně upřednostnila Variantu A – tzn.
plnohodnotnou účast týmů VSCM v 1. lize
 tento návrh zároveň řeší většinu připomínek a je zcela v souladu se současnými
požadavky na počet zápasů, nákladů, na termínovou listinu
 schůze vyřešila i problém s hracím dnem. Optimální hrací den pro VSCM je pátek,
pokud ovšem pro tým 1.ligy je pátek nepřijatelný jako termín domácího zápasu, tak lze
využít neděle, nebo se dohodnout na jiném dnu v týdnu.

2) Komise poukázala na velmi špatný a negativně vnímaný výklad VSCM
Vrcholové Sportovní Centrum Mládeže není jako v končícím (minulém) systému STM
nadstavba nad SCM pro výchovu hráčů 19-23, ale komplexně řeší výchovu hráčů 15-23let! To
znamená, že spojuje minulé SCM + VSCM dohromady. Navýšení finančních prostředků je
striktně určeno pro vytváření profesionálních trenérských podmínek pro výchovu hráčů ve
věku 15-23 let!
3) Komise se zabývala podněty z WORKSHOP KVBCH „Systém STM ČBF“
- statut a omezení startu zahraničních hráčů v klubech zařazených do STM
- termínové lhůty – spolupracující kluby, atd. …
4) Komise se zabývala výsledky VH ČBF.
Hlavním výstupem je neschválení ustanovení povolující výjimky v přestupním řádu pro
uplatnění úprav Přestupního řádu pro kluby zařazené v systému STM.
důsledky:
 nelze uplatnit a realizovat postupy v rámci „Změny PŘ pro kluby a hráče v systému STM“
(dokument KVBCH)
 nelze uplatnit bonusy vázané na vstup hráče do systému STM v souladu s upraveným PŘ
pro systém STM
řešení:
A) Změny klubové příslušnosti (přestupy hráčů) se nadále řídí pouze platným PŘ ČBF, což
neohrožuje účinnost systému STM, ale neoptimalizuje působení hráčů v systému STM.
B) Platí A) a současně kluby a hráči uplatní postupy dle schváleného dokumentu pouze v rámci
individuální dohody mezi kluby a hráčem (aplikace Změn PŘ pro kluby a hráče v systému STM
v rámci individuálních dohod)
V obou variantách budou Změny PŘ předloženy ke schválení znovu v roce 2016 se snahou připravit
jejich schválení.
Pozitivní důsledek – vzhledem k letní elektronizaci licencí bude moci být návrh pro 2016
přepracován a aktualizován v souladu s těmito změnami, které budou do řádů zapracovány
schvalovacím procesem Výboru ČBF a Arbitrážní komise.
5) Termínová listina
KVBCH se rozhodla nepožadovat po STK přerušení všech soutěží při podzimních prázdninách,
vzhledem k tomu, že tento termín není vhodný pro všechny mládežnické reprezentace. VT v tomto
termínu je vhodné hlavně pro kategorii U15, U16 a tyto budou řešit využitím pro VT volných dnů
v pracovním týdnu.

Zpracoval: Jan Slowiak, předseda KVBCH

