ZÁPIS
z jednání výboru SBT ze dne 8. dubna 2013
Výbor SBT
Vondřička, Ulrych, Tomajko, Jachan, Janovský, Kapitulčin, Petrovický
Omluven: Volejník
Host
Kaprálek
K bodu 3
Roman Bednář

1. Reprezentační družstva ČR
-

-

V SBT bere na vědomí zprávu RD juniorů U19 z posledních dvou VT první fáze
přípravy na MS, jejíž součástí je i závěrečné zhodnocení této úvodní části přípravy
(celkem 8 VT s 12 utkáními v 1. lize mužů).
V SBT bere na vědomí zprávu RD kadetek U16 z velikonočního turnaje ve Francii
(pořadí turnaje: 1. ESP, 2. FRA, 3. CZE, 4. TUR).
V SBT bere na vědomí zprávu o pokračování činnosti výběru dívek U15 (VT
v Brandýse nad Labem ve dnech 25. – 27. března 2013).

2. Sportovně talentovaná mládež
Tomáš Kaprálek informoval V SBT, že ČBF stále nezná výši dotace MŠMT pro zabezpečení
programu „Sportovně talentovaná mládež“ pro rok 2013.
3. Nabídka spolupráce s nakladatelstvím Grada
Roman Bednář prezentoval V SBT nabídku spolupráce s nakladatelstvím Grada, která by
spočívala v překladu vybrané zahraniční literatury zaměřené především na trenérskou oblast.
V SBT vyslovil nabídce nakladatelství Grada podporu a nabízí následující formy spolupráce:
- Využití e-mailové databáze trenérů ČBF k prezentaci publikací nakladatelství Grada
zaměřených na práci trenérů basketbalu.
- Využití akcí ČBF (trenérské semináře, MČR mládeže, apod.) k prezentaci a prodeji
publikací nakladatelství Grada zaměřených na práci trenérů basketbalu.
Případná finanční spoluúčast ČBF při přípravě publikací bude konkretizována v následném
období (po zpřesnění informací o záměru nakladatelství Grada).
4. VH ČBF 2013
V SBT se zabýval přípravou na letošní volební VH ČBF:
- Zástupce V SBT vystoupí na VH ČBF 2013 s krátkou zprávou o činnosti V SBT
v uplynulém období.
- V SBT podporuje kandidaturu Jana Ulrycha do V ČBF jako zástupce za trenérský
úsek ČBF.
5. 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 trenérem výběru dívek U15. Nominaci rozhodčí zajišťuje ČABR.

6. FECC 2013 – 2015
V SBT bere na vědomí rozhodnutí V ČBF, který prozatím schválil pouze nominaci Tomáše
Bartoška (BK Pardubice) do 4. ročníku projektu vzdělávání trenérů FIBA Europe Coaching
Certificate (FECC).
7. Různé
-

V SBT schvaluje seminář trenérů, který se uskuteční v pátek 31. května 2013 v
Olomouci (garant semináře – Karel Hůlka, SK UP BCM Olomouc). Absolvování
semináře lze tedy využít k prodloužení platnosti trenérské licence.

Příští schůze V SBT se bude konat v pondělí 6. května 2013 v Praze na Strahově (zasedací
místnost č. 215) od 9:30 hodin.

Zapsal: Tomáš Kaprálek
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička

