KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU MLÁDEŽE - CHLAPCI
ZÁPIS ze schůze č. 20, ze dne 12. října 2015, Praha

Přítomni:
Jan Slowiak, Tomáš Kaprálek, Peter Bálint, Roman Bednář, Pavel Stara
Omluven: Petr Jachan, Ronen Ginzburg
 Analýza Projektu řízení reprezentačních družstev
Komise se dohodla na urychleném dalším setkání v termínu 19.10.2015 v 10.00 na
Strahově, kde dojde k detailnějšímu rozboru funkčnosti jednotlivých oblastí Projektu
řízení RD, který byl před rokem schválen.
 Podpora návrhu KVBD – TZ a TVcom i z Extraligy U17
Komise se jednomyslně připojila k návrhu dívčí složky na povinnost klubů v Extralize
U17 pořizovat z domácích zápasů online i video přenos. Pro popularizaci basketbalu –
sledování rodinnými příslušníky i pro možnost sledování hráčů jejich reprezentačními
trenéry je tento krok logický. Negativum je zvýšení klubových nákladů na organizaci
utkání. Přesto je KVBCH pro tento návrh.
 Schůzka KVBCH s hlavními trenéry SCM
Na měsíc listopad KVBCH připraví setkání – workshop mezi členy komise a hlavními
trenéry SCM (ZSCM i VSCM). Tato schůzka bude mít za cíl vyjasnění fungování STM.
Termín bude určen na další schůzi KVBCH.
o Z diskuze v rámci KVBCH vyplynula potřeba do připravovaného etického kodexu
trenéra vypracovat správný postup v případě recrutingu hráče
o Dalším diskuzním tématem byla otázka, kteří hráči by měli přecházet do VSCM a
kteří by naopak měli v ZSCM zůstávat. I toto téma by mělo být řešeno na
společné schůzce.
o Bonus za přechod hráče v systému – nárok na bonus za přestup hráče v systému
STM vzniká u přestupu hráčů po ukončení žákovské kategorie, resp. od kategorie
U17. V případě přestupu hráče v nižším věku vzniká mateřskému klubu nárok na
bonus až po zařazení do příslušného SCM věkové kategorie U17, do které hráč
věkově patří.
o Na tomto setkání dostanou trenéři SCM konkrétní úkoly, na kterých činnostech
je na základě rozboru všech vrcholných akcí v letošním roce potřeba
systematicky pracovat.

 Volba reprezentačního trenéra ČR U16
Ze seznamu přihlášených KVBCH vyřadila přihlášku Dušana Bohunického, která
nesplňovala náležitosti (nekompletní a pozdní zaslání) a Davida Musila (nesplňuje
požadavky na trenérskou licenci).
Do druhého kola volby komise vybrala: Petra Tremla, Michala Černíka a Karla Forejta.
V druhém kole se KVBCH jednoznačně – maximálním počtem přítomných hlasů shodla
na volbě Petra Tremla. O jehož potvrzení do funkce trenéra ČR U16 KVBCH požádá
Výbor ČBF.

Zpracoval: Jan Slowiak, předseda KVBCH

