ZÁPIS
z jednání výboru SBT ze dne 19. června 2013
Výbor SBT
Vondřička, Ulrych, Volejník, Tomajko, Jachan, Janovský, Kapitulčin
Omluven: Petrovický
Host
Kaprálek

1. Reprezentační družstva ČR
V SBT bere na vědomí zprávy z přípravy RD ČR na akce FIBA v roce 2013, které průběžně
zpracovávají jednotlivá družstva.
2. Sportovně talentovaná mládež
V SBT provede na podzim 2013 pravidelné vyhodnocení činnosti VSCM, SCM a SpS.
V rámci tohoto hodnocení budou posouzeny i žádosti případných zájemců o zařazení do
systému STM. Podrobnější informace pro tyto zájemce budou specifikovány na příští schůzi
V SBT.
3. Sportovní gymnázia (SG)
V SBT projednal materiály všech 9 SG s kmenovým sportem basketbal k letošním
oponenturám sportovní činnosti – hodnocení činnosti SG v právě končícím školním roce a
tréninkový plán pro školní rok 2013/14. V SBT konstatoval, že dlouhodobě vnímá práci SG
jako důležitou součást péče o talentovanou mládež v basketbalu, společně se systémy VSCM,
SCM a SpS. Zaslané materiály byly V SBT schváleny, následně budou potvrzeny ČBF a
zaslány zpět na jednotlivá gymnázia.
4. Celostátní seminář
V SBT pořádal v úterý 28. května 2013 celostátní seminář, který se uskutečnil ve Sportovním
centru Nymburk. Jako lektoři na semináři vystoupili Michal Ježdík a Oren Amiel (oba ČEZ
Basketball Nymburk), následně měli účastnící možnost shlédnout přípravné utkání RD
juniorů U19 na MS 2013 (Česko – Austrálie). Semináře se zúčastnilo 67 trenérů.
5. Zprávy delegátů KM z MČR 2013
V SBT bere na vědomí zprávy delegátů KM z turnajů o titul Mistr ČR mládež 2013 a
navrhuje následující úpravy hracích systémů těchto turnajů:
MČR U19 a U17
Současný hrací systém MČR každý s každým změnit na systém play-off (v sobotu semifinále
1-4 a 2-3, v neděli finále a utkání o 3. místo).
MČR U15 a U14
Současný počet účastníků MČR (6 družstev) zvýšit na 8 a turnaj odehrát stejným systémem
jako MČR U13.

6. Různé
-

V SBT schvaluje seminář trenérů, který se uskutečnil v sobotu 15. června 2013 v Ústí
nad Labem (garanti semináře – David Matuška a Martin Halík, TMK ČBF Severní
Čechy). Absolvování semináře lze tedy využít k prodloužení platnosti trenérské
licence.

Příští schůze V SBT se bude konat v pondělí 16. září 2013 v Praze na Strahově (zasedací
místnost č. 234) od 9:30 hodin.

Zapsal: Tomáš Kaprálek
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička

