SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 03/2016
Datum: Středa 20. dubna 2016
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6)
Přítomni: Kaprálek, Hůlka, Janík, Moulisová, Tomajko
Omluveni: Slowiak, Velenský
Host: Michal Ježdík (vedoucí SMÚ)

1. Školení trenérů licence „B“
-

Na 2. část školení trenérů licence „B“ (specializace basketbal) je aktuálně přihlášeno
47 trenérů.
Program 2. části školení je postupně finalizován, aktuálně je potvrzena účast 2
zahraničních lektorů – Torsten Loibl (GER) a Oren Amiel (IZR).
Závěrečná zkouška školení trenérů licence „B“ se bude konat ve SC Nymburk v sobotu
27. srpna 2016.

2. Další vzdělávací aktivity SMÚ ČBF
2. 1. Vzdělávací institut trenérů
-

VIT 2016 má za sebou úvodní 2 výukové bloky, které proběhly ve SC Nymburk
v termínech 20. – 21. března a 10. – 11. dubna 2016.
Třetí výukový blok je připraven na 1. – 2. května 2016 a jeho součástí bude účast na
mezinárodní konferenci Mosty 2016, kterou pořádá TMS a UPT ČOV.
Nedělní přednášky třetího výukového bloku budou přístupné všem trenérům v rámci
tzv. otevřeného semináře VIT.

2.2. Impulsy trenérům mládeže
-

-

V požadovaném termínu (do 31. března 2016) se do ITM 2016 přihlásilo 56 trenérů.
Po vyřazení 3 trenérů, kteří nesplňují vypsané podmínky pro zájemce o zařazení, je
tedy aktuálně 53 účastníků.
Vzhledem k tomu, že kapacita ITM ještě není naplněna (60 míst), mohou se případní
další zájemci stále hlásit na e-mail tkapralek@cbf.cz.
V současné době potvrzují zařazení trenéři svou účast platbou účastnického poplatku,
následně obdrží finální program ITM 2016.

2.3. Car Team
-

Činnost Car Teamu bude zahájena ve čtvrtek 28. dubna 2016 v Pelhřimově.
Následný program českého a moravského Car Teamu bude sestavován v návaznosti
na zájem o návštěvu z jednotlivých basketbalových klubů.

2.4. Basketbalový kondiční trenér
-

-

MK po diskusi konstatovala, že jako nejvhodnější termín pro uspořádání
jednodenního workshopu zaměřeného na basketbalovou kondiční přípravu, bude 2.
polovina června 2016.
MK požádala M. Ježdíka, aby zjistil časové možnosti vybraných zahraničních lektorů.
Na základě jejich odpovědí dojde k finálnímu rozhodnutí o termínu a následně i o
doplnění lektorského sboru o české odborníky.

3. Různé
-

-

MK diskutovala o možnostech metodické podpory projektu „Baby Basket“ a pověřila
K. Hůlku sestavením autorského kolektivu, který by se pokusil zpracovat drobnou
publikaci s jednoduchými praktickými radami a návody jak vést tréninkový proces
dětí ve věku 6 – 9 let.
Ve středu 30. března 2016 vyšlo 1. číslo nového magazín COACH, který bude vycházet
jako čtvrtletní příloha deníku Sport. Časopis je projektem TMS ČOV a jeho další číslo
vyjde 16. června 2016.

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat ve středu 22. června 2016 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin
(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234).

