SCHŮZE METODICKÉ KOMISE ČBF
Zápis 07/2017
Datum: Pondělí 16. října 2017
Místo: Praha (Sekretariát ČBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6)
Přítomni: Kaprálek, Geršl, Hůlka, Janík
Omluveni: Kudláček, Moulisová, Šotnar, Tomajko, Velenský
Hosté: Michal Ježdík (vedoucí SMÚ), Josef Mayer, Roman Bednář (ČABT)

1. Licence trenéra Baby basketu
MK v návaznosti na závěry z minulé schůze diskutovala nad zavedením nové licence pro
trenéry Baby basketu (TBB), tedy pro trenéry, kteří se věnují sportovní přípravě dětí
v basketbalových přípravkách a ještě s nimi nehrají oficiální soutěže ČBF. Účastníci jednání se
shodli na těchto bodech:
- Školení TBB bude probíhat každoročně na 4 – 5 místech po celé ČR, která budou
vybrána MK.
- Školení TBB bude odborně zajišťovat MK a lektorský sbor sestavený MK, organizačně
pak příslušné oblastí pracoviště ČBF (ve spolupráci s oblastní TMK a v budoucnu i s
oblastním metodikem), které bude pověřeno pořádáním školení.
- Školení TBB bude jednodenní (celodenní), s pevně daným programem a obsahem
jednotlivých přednášek, který bude stanoven MK.
- Školení TBB bude probíhat v září, ideálně ještě před úvodními utkáními dané sezóny.
- Platnost licence TBB bude na 3 roky, obnovována bude na základě účasti na
trenérském semináři, který bude obsahově zaměřen na vedení tréninkového procesu
v basketbalových přípravkách.
- Licence TBB a trenérská praxe minimálně 1 rok bude nutnou podmínkou pro
absolvování následného stupně trenérské licence (minižactvo + U14).
- S licencí TBB bude možno vést družstvo v soutěžích ČBF (minižactvo + U14), ale pouze
jednu sezónu. Pro následné působení v soutěžích ČBF (minižactvo + U14) již bude
vyžadována licence pro tyto kategorie.
Návrh realizace školení TBB:
- K. Hůlka a T. Kaprálek předloží MK návrh programu školení TBB a obsahové zaměření
jednotlivých přednášek.
- Členové MK vytipují vhodné lektory pro jednotlivé přednášky školení TBB.
- MK vydá odbornou publikaci pro TBB, která bude důležitým podpůrným metodickým
materiálem pro školení TBB.
- MK zpracuje pro VH ČBF 2018 návrh doplnění Trenérského řádu, který v něm vymezí
licenci TBB a všechny úpravy s tím související.

-

MK uspořádá setkání s lektory školení TBB s cílem prodiskutovat a sjednotit obsah
jednotlivých přednášek školení TBB.
MK ve spolupráci s osloveným subjektem (oblastní pracoviště ČBF nebo
basketbalový klub) uspořádá dvě pilotních školení TBB (Čechy + Morava, září 2018).
MK vyhodnotí pilotních školení TBB a připraví „ostrý“ start školení TBB pro sezónu
2019/2020.

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

Další možnost absolvovat společný základ sportovního tréninku pro sportovní hry
bude v termínu 27. – 29. ledna a 2. – 4. února 2018.
Možnosti realizace specializaci basketbal budou prodiskutovány na příští schůzi.

3. Metodické publikace
-

-

Publikace pro Baby Basket je hotova, závěrečné připomínkování proběhne na příští
schůzi a následně bude materiál odevzdán k tisku. Na základě dohody s KBDM budou
finanční náklady hrazeny z prostředků FIBA Youth Development Fund.
Překlad publikace Italské basketbalové federace je hotov – možnosti další využití
budou prodiskutovány na příští schůzi a konzultovány s KBDM.

4. Další vzdělávací aktivity SMÚ ČBF
4.1. Kurz „Basketball strength & conditioning“
-

Výukový blok č. 3 proběhl v sobotu 7. října 2017 ve SC Nymburk, závěrečný výukový
blok se bude konat ve dnech 11. – 12. listopadu 2017 ve SH Královka.

4.2. Trenérské semináře v rámci kvalifikace na ME a MS
-

MK se pokusí využít podzimní domácí utkání RD mužů (24. listopadu 2017 Pardubice)
a žen (15. listopadu 2017 Praha) v kvalifikaci na MS a ME pro uspořádání trenérských
seminářů.

Zapsal: Tomáš Kaprálek – předseda MK

Příští schůze MK se bude konat v pondělí 6. listopadu 2017 na sekretariátu ČBF od 9:30 hodin
(Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – zasedací místnost č. 234).

