SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 06/2018
Datum: Pondělí 11. června 2018
Místo: Pardubice (SH Dukla, V Ráji 311, 530 02 Pardubice)
Přítomni: Kaprálek, Geršl, Hůlka, Janík, Šotnar
Omluveni: Moulisová, Velenský
Hosté: Michal Ježdík (SMÚ), Josef Mayer (ČABT), Roman Bednář (ČABT)

1. Podklady pro představení nového systému školení trenérů basketbalové veřejnosti
Současný systém s postavením licencí nad sebou, kdy jednotlivá školení mají přibližně stejný
obsah (jen se ve směru C → B → A zvětšuje jejich rozsah) bez ohledu na to jaké věkové
kategorii a výkonnosti se trenér chce věnovat, se mění na systém, který se bude
v jednotlivých typech školení obsahově zaměřovat na příslušné věkové kategorie a rovněž
v kategoriích U17, U19 a dospělých odliší soutěže, ve kterých se trenéři věnují již pouze
výkonnostnímu basketbalu. Zároveň dochází ke změně aktuálního pojetí udělování
trenérských licencí, kdy 1 trenér = 1 licence (C, B nebo A), na stav, kdy 1 trenér = více (až 5)
různých typů licencí, a to následujících:
1.1. Trenér Baby Basketu (TBB) – NOVÁ LICENCE
- Rozsah: 1 den (cca 12 vyučovacích hodin)
- Vstupní podmínky: žádné
- Obsah: tréninkový proces dětí ve věku 6 – 10 let
- Vedení družstva v soutěži: primárně licence pro trenéry přípravek (nesoutěžní
basketbal), podmínečně lze s touto licencí vést 1 rok družstvo v minibasketbalových
soutěžích U11 – U13
- Platnost licence: neomezená
1.2. Trenér minibasketbalu a žactva (TMB+Ž) – ÚPRAVA SOUČASNÉHO ŠKOLENÍ „C“
- Rozsah: 2 x 3 dny (cca 40 – 50 vyučovacích hodin)
- Vstupní podmínky: licence TBB, podmínečně i bez této licence, ale s nutností
absolvovat do 1 roku školení TBB
- Obsah: tréninkový proces dětí ve věku 11 – 15 let
- Vedení družstva v soutěži: minibasketbalové soutěže U11 – 13, žákovská liga U14 a
U15, nadregionální soutěž U15
- Platnost licence: 3 roky
1.3. Trenér mládeže a 1. ligy (TM+1L) – ÚPRAVA SOUČASNÉHO ŠKOLENÍ „B“
- Rozsah: 2 x 3 dny obecná část, 5 x 2 dny specializace a trenérská stáž ve vybraném
klubu (minimálně 150 vyučovacích hodin)
- Vstupní podmínky: žádné

-

Obsah: tréninkový proces mládeže ve věku 16 – 19 let s přesahem do kategorie
dospělých U23
Vedení družstva v soutěži: extraliga U17 a U19, liga U17 a U19, 1. liga dospělých
Platnost licence: 3 roky

1.4. Trenér výkonnostního basketbalu (TVB) – NOVÁ LICENCE
- Rozsah: vybrané přednášky v rámci školení TMB+Ž
- Vstupní podmínky: žádné
- Obsah: základní předpoklady (první pomoc, pravidla, organizace a řízení soutěží
apod.) pro vedení družstev ve výkonnostních soutěžích
- Vedení družstva v soutěži: nadregionální soutěž U17 a U19, 2. liga dospělých, oblastní
přebor dospělých
- Platnost licence: neomezená
1.5. Profesionální trenér (Profi T) – ÚPRAVA SOUČASNÉHO ŠKOLENÍ „A“
- MK nadále diskutuje o formě a obsahu školení profesionálního trenéra, které by mělo
být zaměřeno především na vedení tréninkového procesu reprezentačních družstev
dospělých a mládeže a družstev NBL a ŽBL.
- Zároveň by toto školení mohlo být i jakousi nadstavbou nad licencemi TMB+Ž a
TM+1L a tato licence by mohla být vyžadována např. u klubů zařazených do systému
Sportovně – talentované mládeže MŠMT.
- Obsahem diskuse je rovněž otázka, zda toto školení ještě obsahovým zaměřením
např. vybraných částí, bloků či přednášek rozdělit na školení „Profi T dospělých“ a
„Profi T mládeže“ nebo zda ponechat pouze obecně školení „Profi T“, které by
zahrnovalo problematiku profesionálního basketbalu mládeže i dospělých.
- Další podrobnosti budou zveřejňovány v následujícím období, předpokládané
otevření tohoto školení je v sezóně 2019/20.
Doplňující poznámky:
- Úspěšný absolvent školení TMB+Ž, TM+1L a Profi T získává zároveň i licenci TVB.
- Všechny výše uvedené trenérské licence s platností omezenou na 3 roky (TMB+Ž,
TM+1L, Profi T) budou obnovovány na základě účasti na vybraných trenérských
seminářích, resp. přednáškách, které budou obsahově zaměřeny na příslušný typ
trenérské licence.
- S jednotlivými typy nových trenérských licencí lze vést družstvo pouze v soutěžích,
které jsou u nich uvedené, tedy např. držitel trenérské licence TM+1L, který ale nemá
licenci TMB+Ž, nemůže vést družstvo v minibasketbalových a žákovských soutěžích.
- Současné trenérské licence budou transformovány do nového systému trenérských
licencí dle následujícího klíče:
 Trenér s licencí „A“ získá licence TBB, TMB+Ž, TM+1L, TVB a Profi T
 Trenér s licencí „B“ získá licence TBB, TMB+Ž, TM+1L a TVB
 Trenér s licencí „C“ získá licence TBB, TMB+Ž a TVB

2. Školení trenérů licence „B“ v sezóně 2017/18
-

-

Ve dnech 31. května – 3. června 2018 proběhl v Litoměřicích výukový blok č. 2
specializace basketbal a závěrečné pohovory se všemi účastníky nad tématy jejich
seminárních prací.
Do školení trenérů licence „B“ v sezóně 2017/18 bylo přihlášeno 38 trenérů, 30 z nich
školení úspěšně dokončilo, 2 obdrží licenci v případě náhrady absencí v rámci ICC
2018 a 6 nebude licence z důvodu velkého množství absencí udělena.

3. Aktuální stav dalších vzdělávacích akcí
3.1. Basketball Strength & Conditioning
- Výukový blok č. 2 proběhl ve dnech 2. – 3. června 2018 ve SC Nymburk. Lektorem byl
Ričardas Reimaris (LTU).
- Výukový blok č. 3 proběhne ve dnech 27. – 28. června 2018 ve SC Nymburk a
v Pardubicích (v rámci ICC 2018). Lektory budou Luka Svilar (CRO) a Olivier
Goetgeluck (BEL).
- Kurz BS&C bude zakončen dalšími výukovými bloky a závěrečným zkoušením na
podzim 2018.
3.2. Impulsy trenérům mládeže
- ITM 2018 proběhly ve dnech 8. – 10. června 2018 v Olomouci za účasti 39 trenérů.
- Program byl složen z 10 odborných přednášek se zaměřením na trenéry a tréninkový
proces nejmladších kategorií (přípravky, minižactvo, žactvo).
- Účastníci kurzu byli požádáni o vyplnění krátkého on-line dotazníku, jehož cílem je
získat zpětnou vazbu z průběhu celé akce.
3.3. ICC Pardubice
- MK upozorňuje, že tato akce bude mimořádnou událostí pro všechny basketbalové
trenéry především z pohledu pozvaných lektorů. Maurizio Cremonini (ITA) a Olivier
Goetgeluck (BEL) se ve svých vystoupeních zaměří na problematiku sportovní
přípravy dětí nejmladších věkových kategorií, Giordano Consolini (ITA) a Andrea
Menozzi (ITA) se dlouhodobě a systematicky věnují mládežnickým programům a
tréninkovému procesu pro hráče U16 a U18 a Sito Alonso (ESP) je dlouholetým
úspěšným trenérem ve španělské ACB lize.
- Všem trenérům z databáze ČBF byla hromadným mailingem rozeslána pozvánka a
detailní program, zároveň je otevřeno on-line přihlašování. Při odeslání přihlášky do
17. června 2018 je zvýhodněný účastnický poplatek 700,- Kč (po tomto datu je jeho
výše 1 000,- Kč).
- Veškeré informace o ICC v Pardubicích (pozvánka, program, on-line přihláška, detaily
k platbě) je možno nalézt na http://komise.cbf.cz/metodicka-komise2/icc-2018.html

4. Školení trenérů Baby Basketu
-

-

Pilotní školení trenérů Baby Basketu proběhnou v sobotu 8. září 2018 (Olomouc) a
v neděli 9. září 2018 (o místě prozatím nebylo rozhodnuto).
MK pracuje na sestavení lektorským týmů pro obě školení. Ač bude toto lektorské
obsazení na obou místech různé, je důležité, aby po obsahové stránce byly jednotlivé
přednášky alespoň v rámci hlavní osnovy totožné.
MK předpokládá, že do praktických ukázek v odpolední části se zapojí jak děti
z místního basketbalového klubu, tak i účastníci školení.

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat ve 2. polovině srpna 2018 na sekretariátu ČBF (přesný termín
a čas budou upřesněny dodatečně).

