ZÁPIS
z jednání výboru SBT ze dne 20. února 2012
Výbor SBT
Vondřička, Ulrych, Volejník, Tomajko, Jachan, Janovský, Kapitulčin, Petrovický
Host
Kaprálek

1. Reprezentační družstva ČR
-

-

-

V SBT bere na vědomí širší nominaci RD žen U20, kterou předložila trenérka
družstva Marcela Krämer.
V SBT pověřuje Jana Ulrycha, koordinátora mužských RD, svoláním schůzky trenérů
všech mužských RD s cílem stanovit priority těchto družstev v roce 2012 a
v návaznosti na to i zásady pro využívání hráčů, kteří budou zařazeni ve více RD.
V SBT pověřuje Miroslava Voleníka, koordinátora ženských RD, svoláním schůzky
trenérů všech ženských RD s cílem stanovit priority těchto družstev v roce 2012 a
v návaznosti na to i zásady pro využívání hráček, které budou zařazeny ve více RD.
Jan Ulrych a Miroslav Volejník budou o výsledcích obou výše uvedených schůzek
informovat V SBT na březnové schůzi.

2. Sportovně talentovaná mládež
-

-

Tomáš Kaprálek informoval výbor SBT, že ČBF obdržela od MŠMT první část dotace
pro zabezpečení programu II. Sportovně talentovaná mládež. Dotace bude v nejbližší
době poskytnuta klubů zařazeným do systému VSCM, SCM a SpS.
V SBT stanovil následující postup, který by měl být uplatněn při nastavování nového
systému fungování SpS od sezóny 2012/13:
1) Upravit stávající podmínky činnosti SpS tak, aby lépe specifikovaly úkoly
těchto basketbalových základen (dostatečně široká hráčská základna ve všech
ročnících, vedení družstev kvalitními kvalifikovanými trenéry, pravidelná
účast družstva kategorie U15 v ŽL, návaznost na kategorie U17 a U19, apod.).
2) Zachovat SpS u SCM (kluby zařazené v systému SCM jsou povinny plnit i
podmínky činnosti SpS).
3) Na základě nově nastavených podmínek činnosti SpS vypsat výběrové řízení
pro kluby, které mají zájem být do systému SpS zařazeny.
4) V novém systému SpS zavést každoroční hodnocení (bodování) podobně jako
v systému SCM.
Návrh nového systému fungování SpS připraví V SBT na březnové schůzi a
následně ho předloží k projednání V ČBF.

3. Mezinárodní zahraniční semináře
V SBT obdržel pozvánku na dva mezinárodní semináře mládežnických trenérů, které se
konají v Itálii (Cremona 14. – 15. dubna 2012 a Caserta 21. – 22. dubna 2012) a vzhledem ke
kvalitnímu lektorskému obsazení těchto seminářů rozhodl nabídnout účast 2 + 2 vybraným
trenérům (trenérská licence „A“ nebo „B“), kterým by ČBF uhradila jejich náklady –
registrační poplatek, doprava, ubytování. Proplacení nákladů bude podmíněno prezentací
získaných poznatků, a to jak ústně na vybraném trenérském semináři, tak i písemně na webu
SBT.

4. Příprava talentovaných hráčů a hráček U15
V SBT pověřuje Jan Ulrych a Miroslava Volejníka, koordinátory RD, aby projednali s RT RD
kadetů a kadetek U16 trenérské zabezpečení při plánované každoroční systematické práci
s talentovanými hráči a hráčkami kategorie U15, která by měla být zahájena od sezóny
2012/13.
5. Různé
-

Tomáš Kaprálek informoval V SBT, že FTK UP Olomouc pořádá v roce 2012 školení
trenérů licence „B“. Podrobné informace jsou zveřejněny na webu SBT.
V SBT bere na vědomí usnesení VH ČAMB 2012.
V SBT bere na vědomí stížnost Rozhodčího Milana Mikšíka na chování trenéra JBC
Brno Vladimíra Paunoviče při utkání žákovské ligy U15. V SBT konstatoval, že
projednání případu je plně v kompetenci Disciplinární komise.

Příští schůze V SBT se bude konat v pondělí 26. března 2012 v Praze na Strahově (zasedací
místnost č. 234) od 9:30 hodin.

Zapsal: Tomáš Kaprálek
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička

