
Z Á P I S  
z jednání výboru SBT ze dne 12. prosince 2011 

 
Výbor SBT 
Vondřička, Ulrych, Volejník, Tomajko, Jachan, Janovský, Kapitulčin, Petrovický 
 
Host 
Kaprálek 
 
K bodu 2 a 3 
Miloš Pražák (GS) 

 
 
 
1. Reprezentační družstva ČR  
 

- V SBT doporučuje V ČBF schválit realizační týmy těchto RD: 
o RD kadeti U17: Petr Treml (trenér), Radek Treml (asistent), Michal Franěk 

(vedoucí družstva), Pavel Procházka (masér), Pavel Říman (doktor). 
o RD junioři U18: Jan Ulrych (trenér), Tomáš Grepl (asistent), Zdeněk Kudláček 

(vedoucí družstva), Daniel Ubr (masér). 
o RD juniorky U18: Jiří Bárta (trenér), Pavel Kubálek (asistent), Michal 

Handschuh (vedoucí družstva), Lukáš Helm (masér), Josef Veselka (doktor). 
o RD muži U20: Miroslav Marko (trenér), Jaromír Geršl (asistent), Petr Mezera 

(vedoucí družstva), Jiří Šmíd (masér), Marek Forman (doktor). 
- V SBT konstatoval, že doposud obdržené zprávy z přípravy RD nesplňují požadavky 

stanovené v „Koncepci řízení činnosti RD basketbalu“. V případě, že tento trend bude 
pokračovat i v následujícím období, bude V SBT navrhovat V ČBF sankce za neplnění 
stanovených povinností. 

 
2. Sportovně talentovaná mládež  
 

- Miloš Pražák seznámil V SBT s připomínkou V ČBF k dělení dotace v rámci systému 
SCM pro rok 2012 – nesouhlas s přidělením pouze základní částky pro BCM 
Lokomotiva Plzeň a BK BCM Prostějov bez jejího dalšího navýšení dle bodování 
SCM. V SBT se po diskusi s názorem V ČBF ztotožnil a souhlasí s udělením jednoleté 
ochranné lhůty pro uvedená SCM. V návaznosti na toto rozhodnutí předloží V SBT ke 
schválení V ČBF do 31. 3. 2012 návrh opatření, která by systémově řešila neplnění 
této a případně i dalších podmínek činnosti VSCM, SCM a SpS.  

- V SBT předkládá V ČBF ke schválení podmínky činnosti VSCM, SCM a SpS pro rok 
2012 s tím, že u SpS se jedná o podmínky pouze pro 1. pololetí roku 2012. Podmínky 
pro činnost SpS ve 2. pololetí roku 2012 stanoví V SBT v návaznosti na připravované 
změny ve fungování systému SpS.   

- V SBT po diskusi konstatoval, že přechod talentovaných hráček z kategorie juniorek 
do kategorie dospělých není natolik problematický, aby vyžadoval zřízení VSCM 
v dívčí složce. 

 
3. Hra FIBA 3x3 
 

Miloš Pražák informoval V SBT o probíhajícím jednání mezi ČBF a ČSF, které se týká 
vymezení vzájemných vazeb při organizaci soutěží a sestavování RD pro hru FIBA 3x3. 
Vzhledem k informaci, že činnost RD 3x3 bude s největší pravděpodobností zajišťovat ČBF, 
připraví V SBT na své příští schůzi podmínky výběrového řízení na pozici trenérů RD 3x3. 



4. Celostátní trenérské semináře 
 

Tomáš Kaprálek informoval V SBT, že byla zahájena série 3 trenérských seminářů, na 
kterých vystupují jako lektoři trenéři vyslaní ČBF v létě 2011 na zahraniční trenérské kliniky. 
Semináře v Pardubicích 6. prosince 2011 se zúčastnilo 56 trenérů, na seminář do Prahy 14. 
prosince 2011 je registrováno 79 trenérů. Sérii uzavře seminář 15. ledna 2012 v Prostějově. 
Podrobné informace o seminářích jsou zveřejněny na webu SBT.  
 
5. Různé  
 

- V SBT nedoporučuje V ČBF nadále přidělovat finanční prostředky na podporu tzv. 
výběrovým kempům mládeže. Jako alternativu V SBT navrhuje zahájit systémovou 
podporu práce s talentovanými hráči a hráčkami kategorie U15 (krátkodobé srazy 
v průběhu sezóny, závěrečné soustředění po sezóně, účast na turnajích v ČR i 
zahraničí). V případě souhlasu V ČBF s tímto návrhem, doporučuje V SBT vypsat 
výběrové řízení na pozici trenéra chlapců U15 a trenéra dívek U15.  

- Jiří Novotný seznámil V SBT s materiálem „Krok za krokem basketbalem“. Vzhledem 
k informaci, že se má jednat o oficiální tištěnou publikaci ČBF, doporučuje V SBT 
věnovat zvýšenou pozornost jejímu obsahu a použité terminologii. Dle názoru členů 
V SBT by měl být materiál ještě před vydáním odborně posouzen některou 
z tělovýchovných fakult v ČR (UK FTVS Praha, FTK UP Olomouc, FSpS MU Brno).  

- Tomáš Kaprálek seznámil V SBT se zpracováním projektů „Knihovna tréninkových 
postupů“ a Vzdělávání mladých trenérů“, které budou realizovány v rámci projektů 
rozvoje basketbalu schválených V ČBF. V SBT bere materiály na vědomí a bude se 
podílet, v rámci svých možností, na jejich realizaci. 

- Tomáš Kaprálek informoval V SBT, že UK FTVS Praha pořádá v roce 2012 školení 
trenérů licence „B“ a zároveň má zájem ve školním roce 2012/13 otevřít 1. ročník 
studia Trenérské školy. Podrobné informace jsou zveřejněny na webu SBT.  

- Petr Kapitulčin předložil V SBT materiál „Podněty Komise mládeže“ (viz. příloha 
zápisu). V SBT navržený materiál schvaluje s tím, že doporučuje ČAMB ještě znovu 
zvážit zavedení tříbodových košů v kategorii staršího minižactva.   

- V SBT konstatoval, že v letošní sezóně nastal pokles disciplíny rozhodčích 
v celostátních soutěžích ČBF (včasný příchod, plnění předepsaných povinností, 
apod.). V SBT proto navrhuje ČABR přehodnotit delegace rozhodčích podle 
výkonnostních skupin tak, aby utkání extralig U19 řídili rozhodčí ze skupiny 3 a 
utkání extralig U17 rozhodčí ze skupiny 4. 

 
  
Příští schůze V SBT se bude konat v pondělí 23. ledna 2012 v Praze na Strahově (zasedací 
místnost č. 234) od 9:30 hodin.    
 
 
Zapsal: Tomáš Kaprálek 
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha 
 
 
 
PODNĚTY KOMISE MLÁDEŽE 
 
1/ Žákovské ligy, žákovské divize 

  

A. Komise mládeže navrhuje snížit vstupní poplatek v kategorii žákovských divizí 
minimálně o 50%. Vzhledem k tomu, že se jedná o nižší soutěž regionálního typu, 
doporučujeme poplatek v rozmezí 1 500 – 2 000 Kč. 

B. Komise mládeže konstatuje, že nový systém žákovských lig se až na pár drobností 
osvědčil a je zajímavější, než předchozí systémy. Zároveň Komise mládeže nabízí 
spolupráci při rozdělování týmů do základních skupin  - např. systém koeficientů (viz 
Festivaly minibasketbalu, kvalifikace o ŽL) pro větší vyrovnanost, samozřejmě 
s ohledem na regionální příslušnost jednotlivých celků 

C. Komise mládeže doporučuje dořešit hostování či pendlování hráčů a hráček mezi 
divizí a ŽL (v případě postupu / nepostupu jednotlivých týmů „hrozí“ od ledna 
působení jednoho hráče/hráčky na dvou soupiskách ve stejné soutěži) 

D. Komise mládeže doporučuje na stránkách ČBF oddělit statistiky ŽL a divize. 
Statistiky jsou díky společnému zařazení do jedné skupiny výrazně zkreslené. 

  
2/ ČAMB 
  

Komise mládeže podporuje změny minibasketbalových pravidel (zejména body 1 a 2), 
které navrhl ČAMB. Žádáme o jejich schválení výborem ČBF a o důsledné 
uplatňování od sezóny 2012/13, včetně maximální propagace a informovanosti o 
těchto změnách. 
  

1. Obranné tři sekundy – Illegal defense 
  

Obránce hráče bez míče nesmí vstoupit do vymezeného území dříve, než do něj vstoupí 
(najede) hráč s míčem. Vstup jednou nohou je povolený. 

− pravidlo platí po přechodu míče na útočnou polovinu 
− obránce nesmí stát ve vymezeném území déle než 3 sekundy, pokud míč není ve 

vymezeném území 
− porušení tohoto pravidla je přestupkem, který se bude trestat střelbou jednoho 

trestného hodu a následným vyhazováním ze zámezí 
− přestupky se nezapočítávají do celkových chyb družstva 
− střelce trestného hodu určí trenér družstva a musí to být hráč, který byl v době 

přestupku na hřišti 
− v zápise se trestný hod nezaznamenává obloučkem, ale ostrou svorkou na rozdíl od 

normálních trestných hodů 
  

2. Zákaz používání clon 
 

V kategorii nejmladších mini a mladších mini jsou zakázány clony. Porušení tohoto pravidla 
se bude trestat jako útočný faul a stejně bude i trestáno. 

  

3. Střelba z tříbodové vzdálenosti 
 

V kategorii staršího minižactva se střelba z tříbodové vzdálenosti hodnotí třemi body. 


