ZÁPIS
z jednání výboru SBT ze dne 9. května 2011
Výbor SBT
Vondřička, Ulrych, Volejník, Tomajko, Jachan, Janovský, Kapitulčin
Omluven: Petrovický
Host
Kaprálek

1. Reprezentační družstva ČR
V SBT žádá V ČBF, aby se ještě před zahájením reprezentačního období 2011 zabýval
případnými omluvami hráčů a hráček z akcí reprezentačních družstev a eventuálními
sankcemi z nich vyplývajících.
2. Sportovně talentovaná mládež
Tomáš Kaprálek informoval V SBT, že MŠMT v minulém týdnu schválilo rozhodnutí o
poskytnutí další části dotace na program II. – Sportovně talentovaná mládež. Po nezbytných
administrativních krocích lze očekávat odeslání dotace na jednotlivé basketbalové kluby
v závěru května 2011.
3. Kemp FIBA Europe pro dívky U15
V SBT po dohodě s RT RD kadetek U16 rozhodl o následující nominaci na 5. mezinárodní
kemp dívek U15 ve Slovinsku (9. – 14.7. 2011):
- Hráčky: Lucie Červenková (Basket Slovanka) a Hana Kuncipálová (BK Strakonice)
- Trenér: Jiří Toušek (Basket Slovanka)
- Rozhodčí (nominace ČABR): Lucie Pospíchalová (Příbram)
4. Celostátní seminář 2011
-

-

Celostátní seminář se uskuteční v průběhu ME 2011 kadetů U16, konkrétně v sobotu
6. srpna 2011 v Pardubicích (hala na Dukle, V Ráji 311).
Předpokládané zahájení semináře v 10:00 hodin, předpokládaný rozsah 3 přednášky
po 60 minutách s následnou možností sledovat vybraná utkání ME.
Seminář bude povinný pro hlavní trenéry VSCM, SCM a SpS.
Petr Jachan prověří na FIBA Europe možnost využít jako zahraniční lektory trenéry
působící v rámci projektu vzdělávání trenérů FECC, který bude v průběhu ME
probíhat.
V SBT žádá V ČBF o schválení semináře jako akce, která bude zařazena do
oficiálního programu ME.

5. Různé
-

-

V SBT schvaluje seminář trenérů, který se bude konat v průběhu června 2011 (termín
bude upřesněn) v Pardubicích (garantka semináře – Pavlína Chocholoušková, BK
Studánka Pardubice). Absolvování semináře tedy lze využít k prodloužení platnosti
trenérské licence.
V SBT pověřuje Petra Jachana a Petra Kapitulčina zpracováním návrhu na úpravu
termínové listiny pro sezónu 2011/12 a jeho projednáním s STK ČBF.

-

-

-

V SBT žádá V ČBF o poskytnutí informací o současném stavu projektu, jehož cílem
byla finanční podpora instalace minibasketbalových košů do tělocvičen základních
škol v ČR.
V SBT pověřuje Tomáše Kaprálka projednat s Michaelem Velenským (UK FTVS
Praha) možnosti zpracování publikace, která by představila učitelům na 1. stupni
základních škol hru 3-3 a poskytla jim i metodické pokyny pro její realizaci.
V SBT pověřuje Komisi mládeže, aby se zabývala koncepčními úpravami
v současných minibasketbalových soutěžích (zvážit kromě tradiční hry 5-5 i zařazení
např. hry 3-3, 1-1, vybraných dovednostních soutěží apod.).

Příští schůze V SBT se bude konat v pondělí 6. června 2011 v Praze na Strahově (zasedací
místnost č. 234) od 9:30 hodin.

Zapsal: Tomáš Kaprálek
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička

