ZÁPIS
z jednání výboru SBT ze dne 26. listopadu 2012
Výbor SBT
Vondřička, Ulrych, Volejník, Tomajko, Jachan, Janovský, Kapitulčin, Petrovický
Hosté
Pražák, Kaprálek

1. Reprezentační družstva ČR
-

-

V ČBF, na základě výběrového řízení a návrhu V SBT, jmenoval Romanu Ptáčkovou
trenérkou RD žen U20 pro sezónu 2012/13. Romana Ptáčková následně předložila
návrh složení RT – Vladimíra Běhalová (asistentka), David Streubel (technický
vedoucí) a Veronika Tomášová (masérka).
Miloš Pražák informoval V SBT o místech, termínech a hracích systémech ME
mládeže 2013.

2. Sportovně talentovaná mládež
Sportovní střediska (SpS)
- V SBT rozhodl, že vyhodnocení fungování nového systému SpS proběhne po sezóně
2012/13. V návaznosti na toto rozhodnutí pověřil V SBT Petra Kapitulčina a Tomáše
Kaprálka přípravou bodování SpS, které by bylo využito, podobně jako v systému
SCM, při hodnocení činnosti SpS.
- V SBT obdržel další dopis od klubu Slavia MBA Kroměříž, který znovu vyjadřuje
nesouhlas se zařazením pouze do systému SpS „B“. V SBT konstatoval, že danou
záležitost projednával již na své minulé schůzi a systémem SpS se bude dle plánu
zabývat až po sezóně 2012/13, v rámci nové sezóny.
Sportovní centra mládeže (SCM)
Na základě rozhodnutí V ČBF o mimořádném navýšení rozpočtu SCM v roce 2013
z vlastních zdrojů o částku 540 000,- Kč, navrhuje V SBT zařadit do systému SCM BK
Nymburk (chlapci) a BK Lokomotiva Karlovy Vary (dívky). Kluby obdrží pro rok 2013
základní částku 270 000,- Kč, rok 2014 bude řešen dle aktuální finanční situace. Vyhodnocení
fungování systému SCM v cyklu 2011 – 2014 proběhne v roce 2014 s případnými úpravami
podmínek pro následné období 2015 – 2018.
Vrcholová sportovní centra mládeže (VSCM)
V SBT konstatoval, že v metodických materiálech MŠMT pro rok 2013 „Sportovně
talentovaná mládež“ není samostatně vymezena oblast VSCM s tím, že podpora
talentovaných hráčů do 23 let věku může být, na základě uvážení sportovního svazu, zařazena
pod vybraná SCM. V SBT proto následně hlasoval o 3 navržených variantách dalšího postupu
ČBF (1 člen V SBT se zdržel hlasování):
• Zrušit systém VSCM (4 hlasy)
• Ponechat současný systém VSCM (2 hlasy)
• Vytvořit nový systém podpory hráčů do 23 let věku (1 hlas)
Vzhledem k tomu, že žádný návrh nezískal podporu nadpoloviční většiny přítomných členů
V SBT, shodli se následně členové V SBT na kompromisním řešení, které spočívá v přesunu
finančních prostředků ze systému chlapeckých VSCM do systému chlapeckých SCM a
následném účelovém rozdělení do vybraných SCM dle návrhu V SBT.

3. Celostátní konference SBT 2012
Celostátní konference SBT se bude konat ve středu 12. prosince 2012 od 12:00 v Praze na
Strahově. Do orgánů CK SBT bude V SBT, v souladu s jednacím řádem, navrhovat tyto
osoby:
- Pracovní předsednictvo: Miroslav Vondřička, Jan Ulrych + 1 delegát z pléna
- Mandátová komise: Tomáš Kaprálek + 2 delegáti z pléna
- Návrhová komise: Miroslav Janovský + 2 delegáti z pléna
4. Různé
-

-

V SBT schvaluje seminář trenérů, který se uskutečnil v pondělí 12. listopadu 2012
v Brandýse nad Labem (garant semináře – Petr Čeněk, BK Brandýs nad Labem).
Absolvování semináře lze tedy využít k prodloužení platnosti trenérské licence.
V SBT bere na vědomí zprávu Tomáše Bartoška, který se ve dnech 5. – 7. října 2012
zúčastnil konference FIBA Europe U14 Get-Together v Portugalsku.
V SBT schválil rozdělení finančních prostředků v rámci projektu ČBF „Staň se
TRENÉREM basketbalu!“ pro studenty TŠ na FTK UP Olomouc, kteří zahájili
studium v září 2011, řádně ukončili 1. ročník a ve školním roce 2012/13 se zapsali do
2. ročníku.

Příští schůze V SBT se bude konat ve středu 12. prosince 2012 v Praze na Strahově (zasedací
místnost č. 209) od 9:30 hodin.

Zapsal: Tomáš Kaprálek
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička

