Záznam
z jednání o zkušenostech z metodického postupu při organizaci turnajů kategorie U10
ze dne 16. dubna 2019
Místo konání : sídlo federace Praha 6, Srtrahov
Přítomni :
za federaci - GS federace Michal Konečný, sport. ředitel Michal Ježdík, předseda MK Tomáš
Kaprálek, předseda KBDM Jiří Novotný,
za ČABT – Roman Bednář, Jaromír Geršl, Josef Mayer, Marek Kos, Stanislav Marian
za oblasti – Veronika Wiednerová, Petra Michálková, Martin Modr, Jan Kout, Ivan Zábranský,
Jednání zahájil GS M. Konečný, který úvodem vysvětlil důvod jednání a vyjádřil se i k některým
negativním, až konzervativním postojům k termínu a obsahu jednání. Za ČABT jej doplnil J.
Mayer s tím, že obsahem jednání by měly být zejména zkušenosti a poznatky z oblasti
metodické, nikoliv organizační průběh turnajů, které ještě stále probíhají a budou se
vyhodnocovat po ukončení.
M. Ježdík :
Svůj odborný pohled na problematiku dětí všeobecně, nikoliv jen u nás, ale i ve světě zdůraznil
M. Ježdík. Velkým problémem našeho basketbalu je nedostatečný počet vzdělaných a
kvalitních trenérů v dětských kategoriích. Jako příklad, kde se tento problém intenzivně řeší
uvedl Kanadu, která problém otevřeně pojmenovala. Náš přístup je zatím vlažný, trenéři mají
někdy 2 – 3 zaměstnání a nestačí se na trénink dětí pečlivě připravit. Děti jsou všeobecně
přetěžovány, více se to projevuje u dívek, dochází k obrovskému nárustu zranění. V 9 – 10
letech věku nastává přechod dětí od rodičů ke kamarádům ve smyslu názorového ovlivňování.
Místo rozvoje dovedností herními způsoby, děti zbytečně robotizujeme, uzavíráme rozvoj
jejich basketbalového myšlení. Dnes vychováváme děti pro basketbal, který se bude hrát za
10 let, kdy bude daleko rychlejší, než je nyní. Ještě jednou upozornil na potřebu vyhnout se
robotizaci dětí.
R. Bednář :
Úvodem se zabýval sjednocením pohledů na nejmladší kategorie, které vychází ze sběru dat
pořízených v některých oblastech. Tato data komentoval na příkladech. Zmínil výhodu oblasti
Praha, která má krátké vzdálenosti, slušné trenérské zázemí oproti ostatním, zmínil
metodickou náplň turnajů. Taktéž zmínil zvýšený zájem klubů o účast na turnajích ve druhém
běhu, který právě probíhá. Účást 51, týmu ze 46 klubů, celkem 40 turnajů organizovaných
KBDM a další lokání turnaje Praha, stř. Čechy, jižní Morava, sev. Čechy a další. Metodická náplň
je z 80 – 85% procent podobná. Turnaje se velice posouvají k celkové akčnosti, zvyšuje se
zájem rodičů i dětí o aktivně strávený čas.
T. Kaprálek :
Celý systém hry, která je součástí turnajů je třeba zjednodušit – koš – faul – aut pro lepší
chápaní hry dětmi.

M. Ježdík :
Švýcarsko vyhodnotilo v kategorii U13 dvě skupiny dětí
I.
Skupina excelent – soutěživé děti
II.
Skupina dětí, která chce sportovat, ale nechce soutěžit. U této skupiny je důležitá
programová náplň, která na děti pozitivně zapůsobí a po čase se přesunou do
skupiny excelent.
Nejvíce dětí, které se staly součástí skupiny excelent v dané kategorii se narodilo
v období leden -březen. Děti jsou starší, vyspělejší, silnější.
R. Bednář :
Podle shromážděných údajů je v průměru ve věkové kategorii 6 hráčů – hráček. Tím dochází
k doplňování starších kategorií mladšími hráči – hráčkami, potom dochází k přetěžování dětí,
což se promítá do jejich výkonu v dalších letech. Proto se nabízí další kategorizace turnajů od
U9 přes U10 do U11.
J. Novotný :
Návrh měl zaznít na VH ČAMB v Pardubicích, tato diskuze by se měla vést až po ukončení
probíhajících turnajů U10 formou dotazníků oblastem a klubům. Bude dobré si to pořádně
vydiskutovat, vzhledem k tomu, že by mohlo dojít k oslabení kategorie U10, protože jsou v ní
už i děti kategorie U9.
I.Zábranský :
Potvrdil Jirkova slova, má názor, abychom vyhodnotili probíhající turnaje U10 a potom se
můžeme bavit o dalším rozšiřování kategorií U9, případně U11.
V. Wiednerová :
Na jižní Moravě se hrají oblastní paralelní turnaje s turnaji ČBF, je třeba se všemi oblastmi
organizaci turnajů řádně prodiskutovat, abychom nenarazili na kapacitní možnosti organizační
i časové.
M. Kos :
Oblastem se v určité době ponechala příliš velká volnost v jejich činnosti. Oblasti by měly
vystupovat jednotně s federací, včetně jednotných webových stránek, kde by měly být
všechny základní informace ve stejném módu.
J. Novotný :
V Evropě, podle získaných informací funguje federační sjednocování, ale soutěže dětských
kategorií si organizují oblasti.
R. Bednář :
U nás existuje regionální nevyváženost.
T. Kaprálek :
U nás dochází ke sjednocování obsahu – pravidel, ale stále hrajeme na výsledky. To je špatně!
Nebál by se rozšíření až do kategorie U8, U9. Rozhodčí by měl být správně průvodcem utkání
v turnaji, nikoliv arbitrem.
M. Ježdík :
Proto chceme změnu. U dětí v tomto věku je důležitý emoční stav, přiblížení se dětem, nikoliv
inteligenční ovlivňování.

P. Michálková :
Projekt U10 bychom měli nechat běžet ještě další sezónu, potom jej řádně vyhodnotit a
připravit se na sezónu 2020/2021.
M. Konečný :
Existují dva názory, nechat projekt běžet ještě další sezónu a druhý názor udělat změnu ihned
po sezóně 2018/2019.
M. Ježdík :
Doporučuji provedení klasické svodky, kde budou vyhodnoceny veškeré klady a zápory. Na
základě toho se můžeme správně rozhodnout.
J. Kout :
Upozornil na problémy s organizací, kdy v některých případech byli zvoleny nevhodné
vzdálenosti do místa organizátorů ( Domažlice – Varnsdorf). Když se přihlásí více týmů, zkrátí
se vzdálenosti.
P. Michálková :
Turnaje by měly být organizovány pro tři týmy vzhledem k časovému průběhu. Čtyři účastníci
turnajů časově průběh prodlužují. Opakovala, že by se měl projekt U10 ještě rok zkoušet a
potom vyhodnotit.
J. Novotný :
Vyslovil názor, že napříště by se mělo vyjasnit, kdo a za co bude odpovídat a kdo a co bude
organizovat, když je to v podstatě dáno existencí KBDM.
Závěrem byl položen dotaz účastníkům, od které kategorie by se mělo hrát MČR. Naprostá
většina se shodla, že by to mělo být od kategorie U12.
Závěrem bylo doporučeno, aby se turnaje kategorie U10 organizovaly ve stejném duchu ještě
sezónu 2019/2020, řádně se vyhodnotily a na základě tohoto hodnocení by se pokračovalo
v diskuzi o případném rozšíření do dalších kategorií
GS Michal Konečný ukončil jednání ve 12:00 hodin
Zaznamenal : Josef Mayer

