Z á p i s č. 4
z jednání výboru SBT ze dne 16. 2. 2016
Přítomni :SBT ‐ Mayer
Oblast : 
severní Čechy – Novák, Skokan, Šedivý, Šotnar
Místo :
Děčín, Sportovní hala ‐ Maroldova 1279/2
Zahájení :16:45 hodin
Úvodem seznámil předseda SBT p. Mayer přítomné zástupce oblastí s obsahem jednání, které bude
vedeno jako porada ‐ diskuze výboru SBT s přítomnými zástupci oblastí a zaměřeno zejména na
problematiku klesající hráčské základny, organizace soutěží v oblastech a na hlavní problémy, které
je potřeba řešit ve spolupráci s vedením federace. Obsah tohoto i dalších jednání bude využit pro
komplexní zprávu, která bude předložena výboru ČBF k posouzení. Pokud by byly navrženy některé
organizační i jiné změny, budou muset být projednány na VH, a to nejdříve v roce 2017.
Průběh jednání :
‐ ČBF v určité době vypustila ze sledování oblastní basketbal a soustředila se na vrcholový basketbal,
který potřebuje talentované hráče a hráčky právě z oblastního basketbalu. Těch je vzhledem ke
klesající základně velmi malé množství a každý další hráč či hráčka, kteří odcházejí z oblastního
basketbalu, jej oslabují. Tím dochází ke ztrátě motivace trenérů, kteří hráče a hráčky vychovali, i
hráčů a hráček v týmu, který je tím oslaben.
‐ bylo však poznamenáno, že je třeba zároveň budovat reprezentační výběry, které nejlepší hráče a
hráčky potřebují ke společné přípravě. Řešením by mohlo být vytvoření výběrů pod hlavičkou ČBF
v jednotlivých kategoriích, kde by hráči a hráčky byli soustředěni do jednoho místa, ve kterém by
navštěvovali školu, měli by zde veškeré potřebné zajištění. Trenér by byl vybrán řádným výběrovým
řízením, předem danými kriterii. Výběr U 16 by hrál El v kategorii U17, výběr U17 by hrál El
v kategorii U19, výběr U19 by hrál I. ligu mužů, totéž by se odehrávalo v kategorii žen.
Tento postup nejlepších hráčů do reprezentačních výběrů by byl nejspravedlivějším řešením pro
všechny týmy, které vychovají talentovaného hráče. Bylo by třeba dopracovat zařazení hráčů a
hráček do kategorie dospělých.
‐ je třeba se zaměřit na organizaci oblastních soutěží, které by se pro herní účely měly spojovat do
plovoucích oblastí, dnes nad regionální soutěže, zejména z důvodů ekonomických, ale i
výkonnostních. Nejvíce se to týká organizačního zapojení oblastí středních Čech a Prahy, ale i
dalších oblastí. Řešením by bylo, aby odpovědný pracovník ČBF na společném jednání s oblastními
sekretáři vytvořil při přípravě soutěžního ročníku realizační tým, který připraví herní plán
plovoucích oblastních soutěží pro každou další sezónu, včetně ekonomického vyrovnání mezi
jednotlivé oblasti, které sem budou nasazovat svoje týmy. Týká se to všech kategorií do úrovně
ligových soutěží. V kategoriích U14, U15 postupovat do finále MČR cestou kvalifikačních turnajů,
nikoliv rozdělením na ligu a extraligu. Letos je tento způsob zvolen v kategorii U14.
‐ máme za to, že je třeba se zamyslet i nad současným fungováním oblastí a zda je smysluplné,
abychom se snažili zachovávat vůbec nějaké, pro nás naprosto nesmyslné ohraničení oblastí podle
dávného politického rozdělení, když stejně kluby nemají k takto vytyčené oblasti žádné povinnosti a
mohou se volně přihlašovat do okolních oblastí, i když tím vlastně svou 
rodnou oblast devastují, a
to jak z hlediska úrovně soutěží tak i finančně (startovné + dotace MŠ). To je ale zase o tom, co
musí být na začátku ‐ ucelená koncepce ČBF, a to směrem až k poslednímu vesnickému klubu,
vycházející z jasně stanovené strategie organizace, a ta zde chybí.
‐ S podivem byla taktéž přijata informace, že se projednává návrh soutěží pro ročník 2016 –
2017, který ještě nebyl zaslán ke konzultaci oblastem !!!

‐ oblast severních Čech navrhuje pravidelná jednání oblastních sekretářů, na kterých se budou
vyhodnocovat jednotlivé soutěže tak, aby se vždy projednaly možné organizační nedostatky, které
vzniknou a odstraní se při přípravě dalšího soutěžního ročníku.
‐ jednoznačně bylo konstatováno, že chybí práce s radnicemi i školami, kde se málo propaguje
basketbal. K tomu bude nutná spolupráce s federací. Mělo by to být součástí strategie ČBF, jedním
z jejich nejdůležitějších bodů. Spolupráce trenéra basketbalu s tělocvikářem při basketbalovém
kroužku je důležitou součástí zvyšování základny.
‐ byly diskutovány negativní změny v oblasti intelektuální kvality hráčské základny, která se více
posouvá k úrovni fotbalistů a hokejistů, čehož následkem jsou i vyhrocenější průběhy utkání, vztahy
rozhodčí – hráč, rozhodčí – trenér. Bohužel jsou některé z těchto jevů podporovány i rodiči dětí,
kteří jsou přítomni na utkáních a snaží se ovlivnit průběh utkání. Je to špatný příklad pro děti.
Součástí klubové kultury by se mělo stát i prostředí a organizace utkání.
‐ byla diskutována stávající organizace oblastního basketbalu, která se vytváří z volených orgánů.
K tomu bylo řečeno, že by mohla existovat i jiná forma organizace, která by vycházela ze schématu
odborné podřízenosti oblastních specialistů s pevnou funkční náplní odpovědným pracovníkům
federace pověřeným řízením konkrétního úseku s pravidelnými poradami.
Jednání bylo ukončeno v 19:20 hodin.

Předseda výboru upozorňuje členy výboru a účastníky jednání, že úkoly a termíny uvedené
v zápisech z jednání jsou pro všechny závazné a neměnné. Zápis z jednání bude použit ke
komplexní zprávě pro VV ČBF.
Zápis rozeslán dle schváleného adresáře emailem
Zapsal : Ing. Josef Mayer, předseda výboru SBT
V Děčíně dne 16. února 2016

