ZÁPIS
z jednání výboru SBT ze dne 5. září 2011
Výbor SBT
Vondřička, Ulrych, Volejník, Tomajko, Jachan, Kapitulčin, Petrovický
Omluven: Janovský
Host
Kaprálek
K bodu 1
Marcela Krämer (RD ženy U20), Romana Ptáčková (RD juniorky U18), Richard Fousek (RD
kadetky U16)

1. Hodnocení účasti ženských RD mládeže na ME 2011
Hodnocení proběhlo za účasti výše uvedených trenérů ženských RD mládeže, kteří stručně
zhodnotili účast na ME 2011 a zodpověděli doplňující otázky členům V SBT. Z hodnocení
byly učiněny následující závěry:
- V SBT doporučuje zahájit přípravu RD kadetek U16 a juniorek U18 již v průběhu
sezóny. Zároveň V SBT dává ke zvážení návrh pořádat v ČR v rámci přípravy
mezinárodní turnaj RD (ČR + 3 pozvaná družstva).
- V SBT doporučuje i nadále pravidelnou účast RD žen U20 na ME. Vzhledem
k maturitám a přijímacím zkouškám na VŠ je však třeba zahájit komunikaci
s potenciálními hráčkami již na začátku nové sezóny.
- V SBT doporučuje pokračování Richarda Fouska u RD kadetek U16 v sezóně
2011/12.
- V SBT bere na vědomí rezignaci Romany Ptáčkové na post trenérky RD juniorek U18
a děkuje jí za několikaleté úspěšné působení u tohoto družstva. Na volné místo bude
vypsáno výběrové řízení.
- Návrh na obsazení trenérského postu u RD žen U20 bude diskutován s trenérem RD
žen Luborem Blažkem na říjnové schůzi V SBT.
2. Sportovně talentovaná mládež
-

V SBT schválil systém bodování SCM v sezóně 2010/11.
V SBT žádá V ČBF o projednání bodu 2 (1. odrážka – problematika VSCM) z
červencového zápisu ze schůze V SBT.
V SBT rozhodl zrušit bod 6 podmínek činnosti SpS pro rok 2011 (uzavřít smlouvu o
spolupráci se SCM s cílem zajistit talentovaným hráčům a hráčkám přechod ze
žákovské kategorie do družstev SCM). Tato povinnost bude nahrazena pravidelnými
zprávami o činnosti SpS za uplynulé období, jejichž součástí bude i informace o
způsobu zajištění přechodu talentovaných hráčů a hráček do nejvyšších soutěží
dorostu.

3. Mezinárodní trenérský seminář
Petr Jachan a Tomáš Kaprálek informovali V SBT o průběhu mezinárodního trenérského
semináře, který se uskutečnil v sobotu 6. srpna 2011 v Pardubicích. Jako lektoři na semináři
vystoupili Svetislav Pešič (SRB), Janez Drvarič (SLO) a Zdeňka Engelthalerová (CZE),
semináře se zúčastnilo 173 trenérů.

4. Zahraniční trenérské semináře
V SBT se na své příští schůzi bude zabývat systémem seminářů v ČR, na kterých by byli
využiti jako lektoři trenéři, kteří se na náklady ČBF zúčastnili v létě 2011 vybraných
zahraničních seminářů.

5. Hra FIBA 3 x 3
-

-

Jan Ulrych a Miroslav Volejník (koordinátoři mužských resp. ženských RD)
informovali V SBT o nominaci trenérů na 1. MS ve hře 3 x 3. Chlapecké družstvo
povede Tomáš Grepl (USK Praha), dívčí Tomáš Veselý (Sokol Hradec Králové).
Turnaj, který je určen pro hráče a hráčky ročníku narození 1993, se uskuteční ve
dnech 9. – 11. září 2011 v Rimini (Itálie).
Na základě žádosti V ČBF rozhodl V SBT, že problematiku RD hry 3 x 3 budou řešit,
podobně jako obdobnou problematiku u „klasických“ RD, koordinátoři RD Jan Ulrych
(mužská RD) a Miroslav Volejník (ženská RD).

6. Různé
-

-

V SBT rozhodne na své příští schůzi o nominaci 2 zástupců ČBF na konferenci FIBA
Europe U14 Get-Together, která se uskuteční ve dnech 22. – 23. října 2011
v Mnichově.
V SBT žádá KM o předložení závěrů a doporučení ze zpráv delegátů KM z turnajů o
titul Mistr ČR mládež 2011.

Příští schůze V SBT se bude konat v pondělí 10. října 2011 v Praze na Strahově (zasedací
místnost č. 234) od 9:30 hodin.

Zapsal: Tomáš Kaprálek
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička

