ZÁPIS
z jednání výboru SBT ze dne 23. dubna 2012
Výbor SBT
Ulrych, Volejník, Tomajko, Jachan, Janovský, Kapitulčin, Petrovický
Omluven: Vondřička
Host
Kaprálek
K bodu 5
Michal Konečný (ZGS), Igor Bayer (ČSF)

1. Reprezentační družstva ČR
Jan Ulrych informoval V SBT o jednání s trenéry mužských RD. Trenéři družstev U16, U17 a
U18 spolu o hráčích, kteří se objevují v širších nominacích dvou družstev, komunikují a vše
doposud probíhá bez vážnějších problémů. Ostatní družstva nemají hráče, kteří by figurovali
v širších nominacích více družstev.
2. Sportovně talentovaná mládež
Sportovní centra mládeže (SCM)
V SBT obdržel od klubu Basket Slovanka kopii smlouvy nového hlavního trenéra SCM,
kterým byl pro období 1.4. – 30.6. 2012 jmenován Vlastimil Bártl. V SBT konstatoval, že se
s největší pravděpodobností jedná o podobně formální smlouvu, jakou byla v uplynulém
období smlouva Jiřího Burdy – tedy hlavní trenér SCM nevede družstvo SCM v utkáních a
nezajišťuje jeho pravidelný tréninkový proces. V SBT proto počká na závěrečnou zprávu STK
ČBF o absencích trenérů na utkáních v sezóně 2011/12 a následně rozhodne o případném
postihu klubu Basket Slovanka. Zároveň se V SBT bude zabývat úpravou podmínek činnosti
SCM, která by takovéto jednání znemožňovala.
Sportovní střediska (SpS)
Na základě rozhodnutí V ČBF, který schválil V SBT navržený postup změn v systému SpS,
jednal V SBT o návrhu podmínek činnosti SpS, které by měly začít platit od sezóny 2012/13.
Tento návrh bude předložen V ČBF ke schválení a následně bude vypsáno výběrové řízení na
zařazení klubů do nového systému SpS (po kvalifikacích do ŽL 2012/13).
3. Mezinárodní zahraniční semináře
-

-

Na základě nominace výboru SBT se Michal Ježdík zúčastnil mezinárodního semináře
mládežnických trenérů v Itálii (Cremona 14. – 15. dubna 2012). V SBT pověřil
Tomáše Kaprálka, aby s Michalem Ježdíkem projednal zajištění ústní a písemné
prezentace poznatků z tohoto semináře.
V SBT doposud neobdržel upřesňující informace o mezinárodní seminář trenérů, který
se uskuteční ve dnech 9. – 10. června 2012 v Ružomberku (Slovensko). Z toho
důvodu prozatím neuvažuje o nabídce finanční podpory ČBF při účasti vybraných
trenérů.

4. Příprava talentovaných hráčů a hráček U15
-

-

V požadovaném termínu se do výběrového řízení na pozici hlavního trenéra výběru
chlapců U15 přihlásilo těchto 5 trenérů: Milan Voračka, Tomáš Bartošek, Stanislav
Marian, Petr Reich a Marek Kos. V SBT se z předložených materiálů seznámil
s představou všech kandidátů o práci u tohoto výběru a rozhodl doporučit V ČBF
jmenovat hlavním trenérem chlapců U15 pro sezónu 2012/13 Tomáše Bartoška.
V požadovaném termínu se do výběrového řízení na pozici hlavního trenéra výběru
dívek U15 přihlásilo těchto 6 trenérů: Petr Pajkrt, Petr Švarc, Petr Kapitulčin, Ladislav
Pavlát, David Zdeněk a Roman Chocholouš. V SBT se z předložených materiálů
seznámil s představou všech kandidátů o práci u tohoto výběru a rozhodl doporučit
V ČBF jmenovat hlavním trenérem dívek U15 pro sezónu 2012/13 Petra Kapitulčina.

5. FIBA 3x3
V požadovaném termínu se do výběrového řízení na pozici vedoucího družstva – trenéra RD
3x3 přihlásili tito 3 trenéři: Tomáš Holešovský, Jakub Hnátek a Michael Kruk. V SBT se
z předložených materiálů seznámil s představou všech kandidátů o práci u RD 3x3 a rozhodl
doporučit V ČBF jmenovat vedoucím družstva – trenérem ženských RD 3x3 (ženy, juniorky
U18) Tomáše Holešovského. Pro mužská RD 3x3 (muži, junioři U18) V SBT nenalezl mezi
přihlášenými uchazeči vhodného kandidáta a proto se rozhodl oslovit vytipované trenéry
s nabídkou vést tato družstva 3x3. O výsledku těchto následných jednání bude V ČBF
informovat Jan Ulrych.
6. Kemp FIBA Europe pro dívky U15
Nominace na kemp FIBA Europe pro dívky kategorie U15 bude schválena na příští schůzi
V SBT. Výběrem hráček a trenéra byl pověřen Miroslav Volejník ve spolupráci s RT RD
kadetek U16 a nově schváleným trenérem výběru dívek U15. Nominaci rozhodčí zajišťuje
ČABR.
7. Různé
-

-

-

Tomáš Kaprálek informoval V SBT, že na školení trenérů licence „B“, které pořádá
FTK UP Olomouc v roce 2012, je přihlášeno 22 trenérů. První část školení začíná
v pátek 18. května 2012.
Tomáš Kaprálek informoval V SBT o spuštění projektu ČBF „Staň se TRENÉREM
basketbalu!“. Podrobné informace jsou zveřejněny na http://mladitreneri.cbf.cz.
V SBT pověřil Tomáše Kaprálka, aby se zúčastnil VH ČBF 2012 jako zástupce za
nepřítomného předsedu SBT Miroslava Vondřičku.
V SBT schvaluje seminář trenérů, který se uskuteční v pondělí 14. května 2012
v Hradci Králové (garant semináře – Jiří Jirsa, Sokol Hradec Králové). Absolvování
semináře lze tedy využít k prodloužení platnosti trenérské licence.
V SBT schvaluje seminář trenérů, který se uskuteční v sobotu 7. července 2012
v Kralupech nad Vltavou (garant semináře – Štěpán Řenč). Absolvování semináře lze
tedy využít k prodloužení platnosti trenérské licence.

Příští schůze V SBT se bude konat v pondělí 21. května 2012 v Praze na Strahově (zasedací
místnost č. 234) od 9:30 hodin.

Zapsal: Tomáš Kaprálek
Ověřil: Petr Kapitulčin

