
Z Á P I S  
z jednání výboru SBT ze dne 29. července 2011 

 
Výbor SBT 
Vondřička, Volejník, Tomajko, Jachan, Janovský, Kapitulčin, Petrovický 
Omluven: Ulrych 
 
Host 
Kaprálek 

 
 
 
1. Reprezentační družstva ČR  
 

- Hodnocení účasti RD na akcích FIBA v roce 2011 proběhne na zářiové (ženská RD) 
resp. říjnové (mužská RD) schůzi výboru SBT. 

 
2. Sportovně talentovaná mládež 
 

- Vzhledem k neplnění podmínek navrhuje V SBT odebrat klubu BCM Ostrava statut 
VSCM. Zároveň V SBT doporučuje ponechat pro rok 2011 tři VSCM (USK Praha, 
BK Pardubice a JBC Brno) a nezařazovat tedy do systému žádný další klub. Dotaci, 
která měla být poskytnuta BCM Ostrava, navrhuje V SBT rozdělit následovně: 

a) Dotaci MF ČR 300 000,- Kč rozdělit na zbylá 3 VSCM (tedy 100 000,- Kč pro 
jedno VSCM). 

b) Dotaci MŠMT ČR 150 000,- Kč rozdělit mezi 10 chlapeckých SCM (tedy 
15 000,- Kč pro jedno chlapecké SCM). 

- V SBT obdržel žádost klubu BK Lokomotiva Karlovy Vary o znovu zařazení do 
systému SCM. V SBT bere žádost na vědomí a bude se jí zabývat na podzim 2011 při 
pravidelném hodnocení činnosti SCM. 

 
3. Hra FIBA 3 x 3 
 

- V SBT doporučuje, aby nově ustanovená hra FIBA 3 x 3, která by se v budoucnu 
mohla stát součástí OH, byla od samého počátku zastřešována ČBF. 

- V SBT navrhuje v rámci ČBF vznik asociace, která by se hrou FIBA 3 x 3 začala 
intenzivně zabývat. 

- V SBT předpokládá, že hra FIBA 3 x 3 projde v budoucnu podobným vývojem jako 
beach volejbal a proto doporučuje, aby byly brány v potaz i zkušenosti ČVS. 

- Další detailnější pohled V SBT na hru FIBA 3 x 3 budou prezentovat zástupci V SBT 
na zářiové schůzi V ČBF. 

- V SBT doporučuje, aby v případě, že bude akceptována přihláška českých družstev na 
1. MS ve hře FIBA 3 x 3, byla nominace hráčů a trenérů řešena podobně jako 
nominace RD na jiné akce FIBA. 

 
4. Hostování zahraničních hráčů 
 

V SBT byl požádán V ČBF o stanovisko k podmínkám hostování zahraničních hráčů 
v českých soutěžích, které vymezují řády ČBF. V SBT konstatoval, že hostování je určeno 
pouze k vytváření více herních příležitostí pro mladé české hráče a z tohoto důvodu nevidí 
důvod měnit současné ustanovení soutěžního řádu.  
 
 
 



5. Mezinárodní trenérský seminář  
 

- Petr Jachan A Tomáš Kaprálek informovali V SBT o aktuálním stavu v přípravách 
mezinárodního trenérského semináře, který se uskuteční v sobotu 6. srpna 2011 
v Pardubicích.  

- Jako lektoři na semináři vystoupí Svetislav Pešič (SRB), Janez Drvarič (SLO) a 
Zdeňka Engelthalerová (CZE). 

- Zvýhodněnou přihlášku na seminář (registrace do 31. července 2011 s platbou 300,- 
Kč bankovním převodem) využilo 136 trenérů. Ostatní mají možnost registrovat se 
přímo na místě s platbou 500,- Kč v hotovosti. 

- Vzhledem k tomu, že tento seminář byl vyhlášen jako povinný pro hlavní trenéry 
VSCM, SCM a SpS, bude V SBT zohledňovat splnění této povinnosti v dělení dotace 
na talentovanou mládež v roce 2012. 

 
6. Zahraniční trenérské semináře  
 

V SBT rozhodl, že od vybraných trenérů, kteří se na náklady ČBF zúčastnili zahraničních 
seminářů, bude vyžadována prezentace 1 tématu ze semináře písemně (ke zveřejnění na webu 
SBT) a 1 ústně (k vystoupení na vybraném trenérském semináři). 
 
7. Rozpis soutěží řízených STK ČBF v sezóně 2011/12  
 

V SBT opakovaně zásadně nesouhlasí s povinným zpracováním online technických zápisů a 
online TV přenosů z mládežnických soutěží. Za hlavní důvody svého nesouhlasu považuje: 

a) Technická náročnost zabezpečení (v mnoha tělocvičnách bude nutné provádět velké 
úpravy, často navíc může dojít ke střetu s vlastníkem objektu, který s úpravami 
nemusí souhlasit). 

b) Personální náročnost zabezpečení (často je problémem personálně zabezpečit současné 
obsazení stolku, změna bude vyžadovat zapojení dalších osob, navíc odborně 
kvalifikovaných). 

c) Finanční náročnost zabezpečení (příspěvek ČBF 20 000,- Kč rozhodně celkové 
náklady nepokryje). 

  
8. Různé  
 

- V SBT rozhodl udělit Janu Pavlíkovi výjimku, která mu umožní zahájit studium 
Trenérské školy na FTK UP Olomouc ve školním roce 2011/12 bez předepsané 1leté 
trenérské praxe s trenérskou licencí „B“. 

- V SBT pověřil KM navrhnout nominaci 2 zástupců ČBF na konferenci FIBA Europe 
U14 Get-Together, která se uskuteční ve dnech 22. – 23. října 2011 v Mnichově. 

- V SBT obdržel dopis Štěpána Válka, který předkládá návrh změn pravidel 
v žákovských a minižákovských kategoriích. V SBT žádá KM a ČAMB, aby se 
předloženými návrhy změn zabývaly. 

- V SBT obdržel k posouzení projekt Rumunské basketbalové federace S.T.A.R. 
(Smash Together Against Racism). V SBT nepovažuje zapojení ČBF do tohoto 
projektu za nutné. 

 
  
Příští schůze V SBT se bude konat v pondělí 5. září 2011 v Praze na Strahově (zasedací 
místnost č. 234) od 9:30 hodin.    
 
 
Zapsal: Tomáš Kaprálek 
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička 


