ZÁPIS
z jednání výboru SBT ze dne 6. května 2013
Výbor SBT
Vondřička, Ulrych, Volejník, Tomajko, Jachan, Janovský, Kapitulčin, Petrovický
Host
Kaprálek

1. Reprezentační družstva ČR
V SBT bere na vědomí plán přípravy RD akademiček na univerziádu 2013, která se uskuteční
ve dnech 6. – 17. července 2013 v Kazani (Rusko).
2. Sportovně talentovaná mládež
-

-

ČBF obdrží v roce 2013 od MŠMT v rámci programu „Sportovně talentovaná mládež“
částku 15 908 500,- Kč. Tato částka je o 447 700,- Kč nižší než v roce 2012.
V SBT schválil návrh Tomáše Kaprálka na dělení dotace STM pro rok 2013 na
jednotlivé podprogramy (VSCM, SCM a SpS) a předkládá ho ke schválení V ČBF.
V SBT doporučuje přejít i v systému SpS na financování vázané na kalendářní rok,
které je v souladu se státním rozpočtem ČR. V návaznosti na to doporučuje ponechat
současný systém SpS beze změny i ve 2. pololetí roku 2013 (změny pouze v případě
závažných nedostatků), systém SpS vyhodnotit na podzim 2013 (podobně jako VSCM
a SCM) a případné úpravy uvést v platnost od 1. ledna 2014.
V SBT žádá V ČBF, aby zvážil finanční podporu klubů zařazených v programu
„Sportovně talentovaná mládež“ z vlastních zdrojů, minimálně v rozsahu, který by
dorovnal propad dotace MŠMT oproti roku 2012.

3. Trenérské akce v rámci MS juniorů U19
Tomáš Kaprálek informoval V SBT o trenérských akcích, které připravuje organizační výbor
v rámci MS juniorů U19:
- Mezinárodní trenérský seminář ve dnech 5. – 7. července 2013 v Aréně Sparta na
Podvinném mlýně (potvrzena účast těchto lektorů: Željko Obradovič, Žan Tabak, Arik
Shivek, Kestutis Kemzura, Torsten Loibl; v jednání ještě účast lektora z USA).
- Regionální semináře, které by měly proběhnout ve 2 letém období po MS 2013
(začátek na podzim 2013).
V SBT bere tyto akce na vědomí, vyjadřuje jim svou podporu a v případě potřeby je připraven
spolupracovat při jejich organizaci.
4. Celostátní seminář
V SBT připravuje na úterý 28. května 2013 celostátní seminář, který se uskuteční ve
Sportovním centru Nymburk. Jako lektoři na semináři vystoupí Michal Ježdík a Oren Amiel
(oba ČEZ Basketball Nymburk). Účastníci semináře budou moci po skončení semináře
sledovat přípravné utkání RD juniorů U19 na MS 2013 (Česko – Austrálie). Podrobné
informace o semináři budou v nejbližší době zveřejněny na webu SBT a rozeslány e-mailem
trenérům.

5. Kemp FIBA Europe pro dívky U15
V SBT po dohodě s RT RD kadetek U16 a trenérem výběru dívek U15 rozhodl o následující
nominaci na 7. mezinárodní kemp dívek U15 ve Slovinsku (7. – 12. července 2013):
- Hráčky: Sára Krumpholcová (BK Brno), Barbora Šauerová (Basket Slovanka)
- Trenér: Michala Ferbasová (Sokol Nusle)
- Rozhodčí (nominace ČABR): Lucie Stančíková (Ostrava)
6. FECC 2013 – 2015
FIBA Europe potvrdila nominaci Tomáše Bartoška (BK Pardubice) a Jakuba Večerky (Basket
Slovanka) do 4. ročníku projektu vzdělávání trenérů FIBA Europe Coaching Certificate
(FECC). Tuto nominace schválil V ČBF s podmínkou finanční spoluúčasti Jakuba Večerky
(úhrada dopravy).
7. Různé
-

-

-

V SBT schvaluje seminář trenérů, který se uskuteční v pondělí 20. května 2013 v
Pardubicích (garant semináře – David Streubel, TMK ČBF Východní Čechy).
Absolvování semináře lze tedy využít k prodloužení platnosti trenérské licence.
V SBT schvaluje seminář trenérů, který se uskuteční v pátek 14. června 2013 v Kladně
(garant semináře – Luboš Drahota, Sokol Kladno). Absolvování semináře lze tedy
využít k prodloužení platnosti trenérské licence.
V SBT schvaluje seminář trenérů, který se uskuteční v sobotu 29. června 2013
v Kralupech nad Vltavou (garant semináře – Štěpán Řenč). Absolvování semináře lze
tedy využít k prodloužení platnosti trenérské licence. Zároveň výbor SBT rozhodl
uhradit organizátorům semináře náklady na pronájem haly.

Příští schůze V SBT se bude konat ve středu 19. června 2013 v Praze – Vysočanech (zasedací
místnost hotelu Carol) od 14:00 hodin.

Zapsal: Tomáš Kaprálek
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička

