
ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE

Jednání Výboru ČBF 20. 10. 2016

Praha, 27. 10. 2016

Ve čtvrtek 27. října 2016 se uskutečnilo zasedání Výboru ČBF.

Výbor měl na programu jednání pár důležitých bodů. Výsledek zasedání je shrnut v následujících 

řádcích:

Vyhodnocení účasti reprezentačních družstev mládeže ve finále ME 2017

Chlapecké reprezentace hodnotil J. Slowiak. Výbor předložené hodnocení přijal

Vyhodnocení účasti reprezentačních družstev basketbalu 3x3 na vrcholných akcích.

Hodnocení účasti reprezentačních družstev na ME seniorů i juniorů předložil M. Kruk. Výbor zprávu 
přijal.

Vyhodnocení účasti RDS mužů na OQT 2016

Zprávu podal reprezentační trenér R. Ginzburg. Výbor zprávu přijal

Jednání s předsedou /zástupci/ Legislativní komise 

Zprávu přednesl zástupce komise M. Pražák. Výbor zprávu přijal

Vyhodnocení účasti na MS 3X3 2015

Hodnocení provedl M. Kruk. Výbor zprávu přijal a navrhl odměnu pro vítězky MS
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Různé

Výbor přijal žádost předsedy ČABT adresovanou V federace na vytvoření komplexní zprávy o stavu 
federace

Výbor konstatoval, že tato zpráva je pravidelně předkládána na VH ČBF a proto pověřil GS, aby panu 
předsedovi ČABT tuto zprávu zaslal.

Výbor projednal návrh projektu a rozpočtu ČABT na příští období. K tomuto návrhu Výbor 
konstatoval, že uvedený návrh je pro další rozvoj basketbalu prospěšný a v souladu s již uloženými 
úkoly, které měly být předloženy po VH ČABT, dal prioritu následujícím bodům: 

1. Vyhledávání a výběr nových basketbalových trenérů a jejich podpora při dalším vzdělávání (v 
tomto bodě Výbor vidí shodu s úkolem „Připravit návrh programu získávání nových trenérů“ – viz 
Zápis z jednání Výboru 33.4.2.)

2. Ve spolupráci s metodickou komisí zpracovat náplň tréninkové činnosti pro přípravky, 
minibasketbal a žákovské kategorie 

Výbor proto tímto žádá ČABT, aby předložila podrobný návrh realizace a položkový rozpočet výše 
uvedených bodů a to do 13.12.2016.

Na základě připomínek a postřehů M. Kruka k situaci v basketbale Výbor zaujal následující stanovisko:

Výbor po diskuzi, ve které řešil otázku vlivu dlouhodobých soutěží na výkonnost mládeže, dospěl 
k následujícímu závěru. Pověřuje Michala Ježdíka, aby ve spolupráci s Komisí mládeže zpracoval 
odpovědi na následující otázky.

Může přinést náhrada v některých kategoriích mládeže dlouhodobé soutěže řadou turnajů a 
závěrečným „celorepublikovým turnajem“ o celkového vítěze, takovou změnu, aby trenéři se 
neorientovali pouze na výsledek a zapojovali širší skupinu hráčů/hráček? Turnaje se žádným 
způsobem vzájemně nezapočítají.

Může nějaká náhrada dlouhodobé soutěže (jiná než výše uvedená) splnit lépe cíl tzn. neorientaci 
trenérů na výsledek a zapojení více hráčů/hráček?

Součástí otázek je i určení, v kterých kategorií je tato změna aplikovatelná a v kterých nikoliv.
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Výbor jmenoval reprezentační trenéry následujících kategorií:

U15 dívky: p. Kapitulčin

U16 dívky: p. Fousek

U18 dívky: p. Scalabroni

U20 dívky: p. Martínek

U17 dívky: asistent U 18

Univerziádní tým: p. Kurucz

Výbor uložil GS, aby společně s předsedou M. Janstou a členem výboru I. Zachem připravili novou 
strukturu sekretariátu a Komise vrcholového sportu chlapců. Vzhledem k předpokládané změně 
struktury této Komise jmenoval J. Slowiaka provizorně trenérem U16 M pro nejbližší akce (turnaj 
Olympijských nadějí v Polsku)

Zapsal: M. Konečný

Schválil: M.Jansta
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