ZÁPIS
z jednání výboru SBT ze dne 17. září 2012
Výbor SBT
Vondřička, Ulrych, Volejník, Tomajko, Jachan, Janovský, Kapitulčin, Petrovický
K bodu 1
Lubor Blažek (RD ženy), Marcela Krämer (RD ženy U20), Jiří Bárta (RD juniorky U18),
Richard Fousek (RD kadetky U16)
K bodu 2
Pavel Budínský (RD muži), Miroslav Marko (RD muži U20), Jan Ulrych (RD junioři U18),
Petr Treml (RD kadeti U17)
Omluven: Petr Czudek (RD kadeti U16)

1. Hodnocení účasti ženských RD na akcích FIBA 2012
Hodnocení proběhlo za účasti výše uvedených trenérů ženských RD, kteří stručně zhodnotili
účast na akci FIBA 2012 a zodpověděli doplňující otázky členům V SBT. Při jejich
hodnocení zazněly tyto podněty:
Richard Fousek – ME kadetky U16 Divize A
- nedostatek kvalitních soupeřů ve finální fázi přípravy
- zaostávání hráček v HČJ
- četná zranění
- nedostatečné sebevědomí v klíčových momentech
- navrhuje společná soustředění hráček na jednotlivých postech (např. pivotů) napříč
věkovými kategoriemi zaměřená na rozvoj HČJ
Jiří Bárta – ME juniorky U18 Divize A
- navrhuje zvýšení počtu trenérů (především v přípravě)
Marcela Krämer – ME ženy U20 Divize B
- zaostávání v HČJ
- častá zranění hráček
- problematické omluvenky z reprezentačních akcí
Lubor Blažek – kvalifikace OH a OH ženy
- význam práce s malými dětmi – rozvoj celého spektra HČJ – hra 3x3, zvýšit množství
tréninků a naopak zamyslet se nad nutností velkého množství utkání
Z hodnocení byly učiněny následující závěry:
- V SBT doporučuje pokračování Richarda Fouska u RD kadetek U16 v sezóně
2012/13.
- V SBT doporučuje vypsat výběrové řízení na post trenéra RD juniorek U18 (výsledek
hlasování 4 pro, 2 proti, 2 se zdrželi)
- V SBT bere na vědomí rezignaci Marcely Krämer na post trenérky RD žen U20.
- V SBT bere na vědomí připomínku ke zprávě RD žen U20.
- Návrh na obsazení trenérského postu u RD žen U20 bude diskutován s trenérem RD
žen Luborem Blažkem.
- V SBT přijalo zprávu Lubora Blažka z OH.
- V SBT vyslechlo podněty všech reprezentačních trenérů, kterými se bude zabývat na
následujících jednáních.

-

V SBT děkuje všem trenérům za odvedenou práci a gratuluje týmu žen k postupu na
OH a také týmu kadetek k nejlepšímu výsledku letošních mládežnických reprezentací
na ME.

2. Hodnocení účasti mužských RD na akcích FIBA 2012
Hodnocení proběhlo za účasti výše uvedených trenérů mužských RD, kteří stručně zhodnotili
účast na akci FIBA 2012. Trenéři následně zodpověděli doplňující otázky členům V SBT. Při
jejich hodnocení zazněly tyto podněty:
Petr Czudek - ME kadeti U16 Divize A (nepřítomen, hodnocení provedl Jan Ulrych)
- slabý ročník
- nevyhraněnost hráčů
- nedostatek osobností
Petr Treml – MS kadeti U17
- kratší příprava
- velká výkonnostní propast mezi nejlepšími sedmi hráči a „zbytkem“ týmu
Jan Ulrych – ME junioři U18 Divize B
- komplikace s nominací v souvislosti s MS U17
Miroslav Marko – ME muži U20 Divize B
- dobrá komunikace s reprezentačním trenérem týmu mužů
- velké množství reprezentačních akcí příští rok – problémy s nominací
- zamyslet se nad přípravou „kodexu reprezentanta“ určujícího základní pravidla
chování hráčů v době konání reprezentačních akcí
Pavel Budínský – kvalifikace ME muži
- zájem hráčů reprezentovat i v budoucnosti
Z hodnocení byly učiněny následující závěry:
- V SBT doporučuje pokračování Petra Czudka u RD kadetů U16 v sezóně 2012/13.
- V SBT gratuluje týmu kadetů U17 i trenéru Petru Tremlovi k výbornému 8. místu na
Mistrovství světa.
- V SBT gratuluje týmu juniorů U18 i trenéru Janu Ulrychovi k postupu do divize A a
doporučuje pokračování Jana Ulrycha u RD juniorů U18 v sezóně 2012/13.
- V SBT gratuluje týmu mužů U20 i trenéru Miroslavu Markovi k postupu do divize A
a doporučuje pokračování Miroslava Marka u RD mužů U20 v sezóně 2012/13.
- V SBT gratuluje týmu mužů i trenéru Pavlu Budínskému k postupu na ME 2013.
- V SBT pověřuje koordinátora mužských reprezentací Jana Ulrycha ke svolání schůzky
trenérů U18 (Jan Ulrych), U19 (Petr Jachan) a U20 (Miroslav Marko) s ohledem na
stanovení priorit a postupů u těchto družstev v příštím roce (rychlý sled MS U19, ME
U20, ME U18).
3. Hra FIBA 3 x 3
-

-

Trenér reprezentace dívek 3 na 3 René Štěpánek informoval prostřednictvím Petra
Kapitulčina V SBT o nominaci hráček na Mistrovství světa U18 (Jozová – Strakonice,
Mainclová – BK Brno, Talácková, Veselá – obě Trutnov), které se uskuteční ve dnech
28. – 30. září 2012 v Madridu (Španělsko).
S ohledem na reprezentační povinnosti mají jmenované kluby právo na přeložení
svých utkání 2. a 3. kola extraligy juniorek (soupeři mají povinnost vyhovět, náhradní
termín po dohodě obou klubů bez poplatku za přeložení).

4. Různé
-

V SBT navrhuje nominaci Tomáše Bartoška na konferenci FIBA Europe U14 GetTogether, která se uskuteční ve dnech 5. – 7. října 2012 v Portugalsku.
V SBT žádá V ČBF o informaci ohledně způsobu odměny hlavních trenérů a asistentů
reprezentace U15.
V SBT nesouhlasí s nezařazením ženského basketbalu do LODM 2013, které pořádá
Zlínský kraj.

Příští schůze V SBT se bude konat v pondělí 22. října 2012 v Praze na Strahově (zasedací
místnost č. 234) od 9:30 hodin.

Zapsali: Miroslav Janovský, Petr Kapitulčin
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička

