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Přehled aktuálních informací k 19. dubnu 2020

1. Aktuální stav školení v sezóně 2019/20
Pravidelně aktualizované informace ke všem druhům školení trenérů basketbalu je možno
nalézt na https://komise.cbf.cz/metodicka-komise2/skoleni-treneru.html.
1.1. Školení TB-I (Baby Basket)
- K již vypsaným školením v Olomouci, Brně a Praze je nově vypsán i termín v Ostravě
(neděle 13. září 2020).
- Všechna doposud vypsaná školení jsou v září 2020, proto je prozatím předpoklad, že
se uskuteční a není tak důvod řešit nyní jejich přesunutí na pozdější termín.
1.2. Školení TB-II (minibasketbal a žactvo) a školení TVB (trenér výkonnostního basketbalu)
- K již vypsanému školení v Olomouci je nově ve stejném termínu vypsáno i školení
v Ostravě, Praha původně plánované školení v předprázdninovém období ruší.
- Obě doposud vypsaná školení se mají uskutečnit na přelomu května a června 2020 a
je proto velmi pravděpodobné, že bude nutno uvažovat o posunutí termínu, případně
o přesunu na podzim 2020.
1.3. Školení TB-III (dorost a dospělí)
- V návaznosti na nouzový stav v ČR byla přerušena trenérská stáž účastníků školení ve
SCM a zrušen 2. výukový blok specializace v Pardubicích, který se měl konat v dnech
22. – 23. března 2020.
- Navrhovanou variantou pro dokončení školení je prodloužení plánovaného
výukového bloku č. 3 (19. – 21. června 2020) tak, aby zahrnoval i přednášky ze
zrušeného výukového bloku č. 2. Pokud ani to nebude možné, bude školení
dokončeno na podzim 2020.
- Trenérská stáž ve SCM pro účastníky školení, kteří ji doposud nedokončili, bude
umožněna v návaznosti na obnovení standardního tréninkového procesu ve SCM.
1.4. Školení ProfiT (profesionální trenér basketbalu)
- V návaznosti na nouzový stav v ČR byla zrušen ve dnech 6. – 7. dubna 2020 výukový
blok č. 7, ve dnech 16. – 18. dubna 2020 výjezd na trenérský seminář do Německa a
ve dnech 27. – 29. dubna 2020 výukový blok č. 8.

-

-

Po dohodě s UK FTVS Praha a hokejovým svazem jsou navrhovanou variantou pro
dokončení výuky obecné části v 1. ročníku on-line přednášky teoretických předmětů
(zřejmě v termínu původně plánovaného výukového bloku č. 9, tj. 25. – 27. května
2020) a přesun praktických předmětů do 2. ročníku.
Výuka specializace basketbal bude řešena operativně, v návaznosti na aktuální situaci
a platná omezující opatření proti šíření koronaviru v ČR.

2. Impulsy trenérům mládeže
- Vzdělávací kurz trenérů kategorií U15 a mladší „Impulsy trenérům mládeže“ by se
měl konat ve dnech 12. – 14. června 2020 v Olomouci.
- Kurz je připraven, jeho uskutečnění bude záviset na aktuální situaci a platných
omezujících opatřeních proti šíření koronaviru v ČR. Pokud uspořádání nebude
možné, bude kurz přesunut na podzim 2020.
3. Různé
- Ilustrace do připravované publikace Adama Blažeje „Motivace dětí a mládeže ve
sportu“ jsou hotové, aktuálně se řeší jejich barevné provedení a převod do
elektronické podoby. Následně se začne publikace připravovat k tisku.
- Na trenérském webu 24vterin byla vytvořena sekce „Trenér dětí“, jejíž obsah je
zaměřen na tréninkový proces v kategoriích Baby Basketu a minibasketbalu.
- Mezinárodní trenérský kurz FECC, který měl v letošních roce proběhnout v rámci ME
juniorů U18, byl FIBA v návaznosti na zrušeních všech mládežnických ME v tomto
roce přesunut na rok 2021.

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Termín schůze MK bude stanoven v návaznosti na aktuální situaci a platná omezující opatření
proti šíření koronaviru v ČR, která konání řádné schůze umožní.

