Zápis č. 3
zápis z jednání výboru ČABT ze dne 11.6.2019
Přítomni : Roman Bednář, Jaromír Geršl, Miroslav Janovský, Josef Mayer, Miroslav Volejník
Místo : Praha6, Strahov – sídlo ČBF
Zahájení : 10:00 hodin
Ukončení : 12:00
Kontrola zápisu :
Úvodem jednání seznámil předseda výbor ČABT s některými informacemi z výboru ČBF, které jsou uvedeny v zápise
z výboru.
Bod 1/2 Předseda výboru provedl kontrolu zápisu ze dne 15.4.2019
J. Geršl informoval výbor, že ucelená publikace k metodice basketbalu dětí do 15 let by měla být vydána v září
letošního roku – bude stále sledováno
Trenérský řád v novém pojetí bude předložen na VH v květnu 2019
Pracovní jednání k prvotním zkušenostem s kategorii U10 v probíhající sezóně bude 16.4.2019 v 10:00, pozvánka
odeslána. Výbor vzal v potaz připomínky R. Severové k dosavadnímu průběhu turnajů uvedené v zápise č. 1 ze dne
21.1.2019
Oblastní metodici – projednány předložené návrhy možného personálního obsazení. Výbor vzal v potaz
připomínku R. Severové zaznamenanou v zápise č. 1 z 21.1.2019. Předseda informoval o schůzce metodiků za
účasti Mayer, Bednář, Geršl – Kos, Marian, kde byly upřesněny některé činnosti metodiků, včetně organizace
školení ve spolupráci s T. Kaprálkem
Bod 5/1 Výbor žádá všechny kluby, aby se aktivně zaměřily na provádění náborů dětí do přípravek. Celkové počty hráčů a
hráček se musí postupně zvyšovat. Bude to práce náročná a dlouhodobá. V souvislosti s tím je třeba uvažovat i o změně
organizace soutěží, která musí reflektovat na reálný stav soutěží ve všech oblastech. Musíme udělat vše pro to, aby se
rozvinuly oblastní soutěže, aby oblastní týmy hrály ve svém prostředí oblastní basketbal. Pod pojmem oblast je třeba hledat
reálnou základnu fungujících klubů, nikoliv klubů administrativně evidovaných. Tuto skutečnost výbor federace se svým
sekretariátem intenzivně řeší.
Zodpovídá : J. Mayer, výbor
Termín : trvale
Bod 2/2 Výbor opět projednal problém velkého počtu utkání v některých kategoriích, které nemají v ročníku dostatečný
počet hráček a hráčů. Řešení musí být komplexní a musí vycházet se shody většiny klubů. Výbor bude iniciovat vznik
pracovní skupiny k této problematice.
Pracovní skupina bude rozhodnutím výboru vedena Michalem Ježdíkem, zároveň se bude jednat o posílení metodické
náplně trenérské činnosti u kategorií dětí do 15 let.
Zodpovídá : předseda
Termín : 26.4.2019
Bod 3/2 Výbor projednal některá problematická jednání trenérů při utkáních, o kterých byl informován. Vzhledem k tomu,
že dochází k nárustu těchto situací, bude třeba přijmout komplexní řešení ve formě nové legislativy, která bude postihovat
veškeré situace, které mohou nastat a nastávají při průběhu utkání. Výbor bude iniciovat vznik pracovní skupiny k této
problematice.
Pracovní skupina k novému disciplinárnímu řádu bude rozhodnutím výboru federace vedena mgr. Ivem Lukšem.
Zodpovídá : předseda

Nové body :
Bod 1/3 Výbor se zabýval informací o efektivitě financování programu „TALENT“ financovaný cestou federace z MŠMT.
Informaci k tomuto problému přednesli za chlapce Roman Bednář, za dívky Miroslav Volejník. Výbor se shodl, že efektivita
programu se musí zlepšit vzhledem k tomu, že do kategorie muži/ženy nepřichází dostatečné množství hráčů/hráček.
Odchod z basketbalu okolo 18/19 let je značný, což je taktéž zapříčiněno nesprávnou komunikací trenérů a jejich
přesvědčováním, aby mládež zůstala u basketu i v nižších soutěžích, pokud nechce zůstat ve vrcholovém basketbalu. Kvalita
velké části trenérského potenciálu není dostatečná v komunikační i odborné úrovni.
Zodpovídají: celý výbor svým působením v komisích
Termín : trvale
Bod 2/3 Výbor projednal návrh vydávání měsíčního informačního zpravodaje z důležitých událostí, školení, výborů a dalších
bodů projednávaných na federaci.
Zodpovídá : Bednář, Mayer
Bod 3/3 Po schválení nového Trenérského řádu nastaví Tomáš Kaprálek nově platnost licencí
Jednání bylo ukončeno ve 12:00 hodin
Předseda výboru upozorňuje členy výboru, že úkoly a termíny uvedené v zápisech z jednání jsou pro všechny závazné a
neměnné.
Zápis rozeslán dle schváleného adresáře
Zapsal: ing. Josef Mayer, předseda výboru ČABT
V Praze dne 11. června 2019

