
SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF  

Zápis 05/2018 
 

Datum: Pondělí 28. května 2018 

Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6) 
 

Přítomni: Kaprálek, Geršl, Hůlka, Janík, Šotnar 

Omluveni: Moulisová, Velenský 

Hosté: Josef Mayer (ČABT), Roman Bednář (ČABT)   

 
 

1. Turnaje U10 od sezóny 2018/19 
 

MK se seznámila s návrhem turnajů pro kategorii U10, které budou pořádány od sezóny 

2018/19. V následné diskusi se členové MK shodli, že pravidla hry v rámci těchto turnajů by 

měla být maximálně zjednodušena a přizpůsobena dovednostem dětí dané věkové kategorie 

a jejich způsobu a možnostem vnímání.  Z toho důvodu MK nedoporučuje vycházet ze 

současných pravidel minibasketbalu, která jsou sestavována spíše tak, aby jim primárně 

rozuměli trenéři a rozhodčí, ale v duchu pravidel normálního basketbalu s těmito úpravami 

pro jednodušší chápání ve „světě dětí“ a zvýšení plynulosti hry (aby se co nejvíce hrálo, co 

nejméně stálo, a všichni rozuměli tomu, co se na hřišti děje): 

- Na turnaje nedelegoval rozhodčí – utkání řídí určený trenér družstva, které aktuálně 

nehraje. Jeho úlohou by mělo být nejenom dohlížet na dodržování rámce pravidel, 

ale především vysvětlovat (stručně a jasně) hráčům svá rozhodnutí. 

- Hrací doba 4 x 8 minut hrubého času. 

- Koš je ve výšce 260 cm, hrací míč je velikosti 5. 

- Utkání se hrají v počtu 4 x 4 (do utkání může nastoupit 15 hráčů v 1 družstvu). 

- V každé čtvrtině cca v polovině (při přerušení hry) je vyhlašován 30 sekundový 

oddechový čas rozhodčího. Jiné oddechové časy v utkání nelze využívat.   

- Při žádném vhazování ze zámezí se nepodává míč rozhodčímu. 

- Pravidlo o driblinku – důsledné posuzování přerušovaného driblinku a driblinku 

oběma rukama, ale s tolerancí např. při posuzování přenášeného míče. 

- Pravidlo o krocích – tolerance při zahajování i ukončování driblinku, rovněž při 

využívaní obrátek (pískat jen „velké“ kroky). 

- Zrušit trestné hody, po faulu následuje vždy vhazování ze zámezí. Nepočítat týmové 

ani individuální fauly, uplatňovat pravidlo 3 fauly = 1 bod. 

- Zrušit pravidlo 3, 8 a 24 vteřin. Pravidlo 5 vteřin uplatňovat jen při vhazování ze 

zámezí a to pouze při výrazném porušení. 

- Každý koš se počítá za 2 body (neexistují 3bodové koše). 

 

 

 



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

- Ve dnech 10. – 13. května 2018 proběhl V Olomouci výukový blok č. 1 specializace 

basketbal. Zúčastnilo se ho 33 trenérů z 38 přihlášených. 

- Výukový blok č. 2 specializace basketbal proběhne ve dnech 31. května – 3. června 

2018 v Litoměřicích. Zároveň se zde budou konat i závěrečné pohovory (neděle 

odpoledne). Zkušební komise bude pracovat ve složení: Tomáš Kaprálek, Karel Hůlka, 

Jaromír Geršl a Miroslav Marko. 

 

3. Aktuální stav dalších vzdělávacích akcí 
 

3.1. Basketball Strength & Conditioning 

- Úvodní výukový blok, který lektorsky vedl Francesco Cuzzolin (ITA), se konal ve dnech 

28. – 29. dubna 2018 ve SH Královka. 

- Výukový blok č. 2 proběhne ve dnech 2. – 3. června 2018 ve SC Nymburk. Lektorem 

bude 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 

- Kurz ITM proběhne ve dnech 8. – 10. června 2018 v Olomouci.  

- Program je hotov (10 přednášek se zaměřením na trenéry přípravek, minižactva  a 

žactva) a byl společně s organizačními pokyny rozeslán 22. května 2018 účastníkům. 

- Kurzu ITM se bude účastnit přihlášených 42 trenérů.  
 

3.3. ICC Pardubice 

- Mezinárodní trenérský seminář se bude konat v Pardubicích ve sportovní hale Dukla 

ve dnech 28. – 29. června 2018. 

- Program bude tvořit celkem 10 přednášek (6 ve čtvrtek a 4 v pátek) následujících 

lektorů: Sito Alonso (ESP), Maurizio Cremonini (ITA), Giordano Consolini (ITA), Olivier 

Goetgeluck (BEL) a Andrea Menozzi (ITA).  

- Součástí semináře bude páteční utkání kvalifikace na MS mužů Česko – Finsko. 

- V nejbližší době bude zveřejněna pozvánka na seminář a otevřena on-line přihláška. 

 

4. Školení trenérů Baby Basketu 
 

- Pilotní školení trenérů Baby Basketu proběhnou v sobotu 8. září 2018 (Olomouc) a 

v neděli 9. září 2018 (místo bude upřesněno).  

- 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. 



5. Nový systém školení trenérů 
 

MK se shodla na tom, že je nezbytné, aby do 30. června 2018 byla basketbalová veřejnost 

seznámena s hlavními body nového systému školení trenérů. Z toho důvodu bude celá příští 

schůze věnována této problematice a to konkrétně především těmto bodům: 

- Přehled nových trenérských licencí a jejich charakteristika (pro koho budou určeny, 

v jakých soutěžích budou vyžadovány). 

- Rozsah, obsah a organizace jednotlivých školení pro nové trenérské licence.  

- Vstupní podmínky pro jednotlivá školení (předepsaná licence, trenérská praxe, 

hráčská praxe apod.). 

- Výstupní podmínky pro jednotlivá školení (docházka, písemný test, e-learning, 

praktický výstup, seminární práce, pohovor). 

- Délka platnosti jednotlivých trenérských licencí. 

- Systém obnovování platnosti jednotlivých trenérských licencí. 

- Podmínky přechodu starého systému trenérských licencí na nový.  

 

 

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK 

 
 

 
 

Příští schůze MK se bude konat v pondělí 11. června 2018 od 8:30 v Pardubicích (Sportovní 

hala Dukla, V Ráji 311 – zasedací místnost). 


