ZÁPIS
z jednání výboru SBT ze dne 7. října 2013
Výbor SBT
Vondřička, Ulrych, Volejník, Tomajko, Jachan, Janovský, Kapitulčin, Petrovický
Host
Kaprálek
K bodu 1
Pavel Budínský, Lubor Blažek, Lubomír Peterka, Petr Treml
K bodu 1 a 2
Jan Slowiak

1. Hodnocení účasti RD dospělých na akcích FIBA 2013
Hodnocení proběhlo za účasti výše uvedených trenérů RD mužů, žen, akademiků a
akademiček, kteří stručně zhodnotili účast na ME resp. univerziádě 2013 a zodpověděli
doplňující otázky členům V SBT. Z hodnocení byly učiněny následující závěry:
- V SBT bere na vědomí zprávy RD mužů a žen a předává je k projednání V ČBF.
- V SBT doporučuje, aby zajištění a fungování RD pro univerziádu probíhalo ve
stejném režimu jako u ostatních RD (rozsah přípravy, složení RT, přípravná utkání,
materiální zabezpečení, apod.). Zároveň dává ke zvážení zajistit fungování tohoto
družstva i v letech mezi univerziádami, jako „B“ týmu RD dospělých (se zřetelem na
dodržování studijních a věkových podmínek nadcházející univerziády).
2. Výběrové řízení na pozici hlavního trenéra RD kadetů U16
V požadovaném termínu se do výběrového řízení na pozici hlavního trenéra RD kadetů U16
přihlásilo těchto 6 trenérů: Peter Bálint, Stanislav Marian, Tomáš Grepl, Milan Voračka,
Marek Kos a Rostislav Měch. V SBT se z předložených materiálů seznámil s představou
všech kandidátů o práci u RD a rozhodl doporučit V ČBF jmenovat hlavním trenérem RD
kadetů U16 pro sezónu 2013/14 Petera Bálinta.
3. Sportovně talentovaná mládež
-

-

V SBT provede na listopadové schůzi pravidelné vyhodnocení činnosti VSCM, SCM a
SpS.
Jako součást hodnocení činnosti SpS bude vypsáno výběrové řízení pro kluby, které
mají zájem o zařazení do tohoto programu. Pro programy SCM a VSCM výběrové
řízení vypisováno nebude, vzhledem k plánovanému komplexnímu hodnocení 4 letého
cyklu po letošní sezóně.
V SBT se bude na své listopadové schůzi zabývat problematikou zahraničních hráčů
v klubech zařazených v programu MŠMT „Sportovně talentovaná mládež“.

4. Celostátní konference SBT 2013
Celostátní konference SBT se bude konat ve 2. polovině listopadu 2013. Přesný termín a
místo budou stanoveny v návaznosti na termínovou listinu poháru Eurocup 2013/14 (spojení
CK SBT s následným sledováním utkání ČEZ Basketball Nymburk v této soutěži).

5. Různé
-

-

-

V SBT schvaluje, na základě předložených dokumentů, udělení trenérské licence „B“
srbskému trenérovi Ivanu Adamovičovi – platnost na 1 rok (v souladu s Trenérským
řádem ČBF – článek 4, bod 1).
V SBT upozorňuje, že v nejvyšších soutěžích mužů a žen dochází u několika družstev
k porušování Trenérského řádu ČBF (článek 9, bod 1 – družstva Mattoni NBL a ŽBL
musí být vedena trenérem s licencí „A“).
V SBT schvaluje seminář trenérů, který se bude konat v pondělí 4. listopadu 2013
v Pardubicích (garant semináře – Martin Marek, BK Pardubice). Absolvování
semináře lze tedy využít k prodloužení platnosti trenérské licence.

Příští schůze V SBT se bude konat v pondělí 4. listopadu 2013 v Praze na Strahově (zasedací
místnost č. 234) od 9:30 hodin.

Zapsal: Tomáš Kaprálek
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička

