KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU – CHLAPCI
ZÁPIS ze setkání č.53
Datum: čtvrtek, 4.3.2021, 9:30
Místo: videokonference Zoom
Přítomni: Jiří Welsch, František Rón, Tomáš Kaprálek, Dušan Bohunický, Petr Jachan, Roman Bednář,
Michal Ježdík (host)
Omluveni: Ronen Ginzburg

1. Úvod
•

JW v úvodu přivítal všechny členy komise a představil program setkání, kterým bylo jediné
téma – soutěže U17, U19 a 1. ligy mužů v sezóně 2021/22 a dál.

2. Obecný kontext diskuze
•

•

•

•

V návaznosti na rozhodnutí Výboru ze dne 28.1.2021 o tom, že v aktuální sezóně 2020/21
narušené pandemií Covid-19 se v soutěžích řízených STK nesestupuje a nepostupuje, se
otevřela debata, jak v těchto soutěžích pokračovat od sezóny 2021/22 a dál.
Vstupní fakta:
o Poslední řádně odehraná sezóna byla 2018/19.
o Následující dvě sezóny byly narušené – 2019/20 předčasně ukončená, 2020/21
neodehráno téměř nic.
o Extraligy U17 a U19 se na 2 sezóny staly prakticky uzavřenými soutěžemi.
o Hypotéza – sezóna 2021/22 bude také narušená, první normální sezónu lze očekávat
ve 2022/23.
Proces návrhu řešení:
o Sportovní úsek CZ BSKT ve spolupráci s komisemi (KVB-CH, KVB-D, KBDM) připraví
návrhy řešení.
o STK návrhy procesuje.
o Návrhy budou předložené Výboru ke schválení.
Doplnění kontextu diskuze ze strany členů komise:
o Opakované a neúspěšné snahy o změny v rámci systému PES týkající se
organizovaného amatérského sportu nebo o realizaci pilotního projektu spuštění
vybraných soutěží.
o Ztracená příležitost spojená s nehraním v létě 2020.
o Faktor možného a předpokládaného úbytku dětí po pauze zaviněné pandemií.
o Klíčová role v procesu změn a s ní spojená informovanost jednotlivých členů Výboru.
o Možné pozitivní dopady na společenskou situaci spojené s vakcinací.
o Snaha o otevřenost k basketbalové komunitě.

3. Návrh na úpravy extraligových soutěží U17 a U19 chlapců a 1. ligy mužů
•

•

•

•

Obecné principy návrhu:
o Otevřenost – EL U17 a U19 jsou 2 roky po sobě uzavřenými soutěžemi.
o Soutěživost – příležitost pro jiné hrát mezi nejlepšími.
o Flexibilita – hrací systém schopný přizpůsobit se měnícím se podmínkám a nabízející
několik bodů/momentů pro vyhodnocení.
Základní fakta návrhu:
o Rozšíření EL U17 a U19 na 16 týmů pro sezónu 2021/22.
o Rozšíření proběhne na základě kvalifikací odehraných v červnu 2021.
o Rozhodnutí o sehrání kvalifikací bude uděláno nejpozději v rozmezí do 15.5.2021
z důvodů času potřebného pro přípravu týmů a odehrání samotné kvalifikace.
o Sehrání kvalifikace je odvislé od společenské situace a protiepidemických opatření.
o V případě nemožnosti odehrání kvalifikací zůstávají soutěže ve stejném formátu 12
týmů.
o Detailní návrh včetně hracího systému bude zpracován předsedou komise a:
§ Konzultován s STK.
§ Sdílen s basketbalovou komunitou, konkrétně s extraligovými a ligovými kluby
U17 a U19.
§ Předložen Výboru na jeho nejbližším setkání.
Časová osa návrhu:
o 2021/22 – EL U17 a U19 v počtu 16 týmů.
o 2022/23 – EL U17 a U19 v počtu 16 týmů (před touto sezónou bude vyhlášen
posezónní návrat do formátu 12 týmů v EL U19).
o 2023/24 – EL U17 v počtu 16 týmů a EL U19 v počtu 12 týmů.
Návrh na profesionalizaci 1. ligy mužů:
o Návrh na profesionalizaci druhé nejvyšší soutěže mužů pro případ možného
opětovného budoucího zákazu amatérského sportu.

4. Připomínky a návrhy členů komise:
•
•

•

•

Prezentovaný návrh byl v naprosté většině přijat a podpořen.
Byla navržena možnost vytvořit extra soutěž kategorie U16 pro hráče ročníku 2006, kteří letos
vynechali celý ročník žákovské ligy U15 a měli by vstoupit do role ‘prvoročáků‘ v kategorii U17.
Proti této myšlence zazněly argumenty možného úbytku dětí a organizační náročnosti vzniku
další soutěže.
Byl přednesen návrh na možnost zapojení určitého počtu hráčů ročníku 2002 na zápasů EL U19
v sezóně 2021/22, protože tito hráči přišli o celý poslední rok kategorie juniorů. Tato myšlenka
byla pozitivně přijata a bude dále rozpracovaná.
Byla vyslovena menší pochybnost o rozšíření U19 s ohledem na ztrátu kvality soutěže. Tato
pochybnost je vyvážená tím, že se jedná o dočasné rozšíření.

•

•

Bylo poukázáno na fakt, že KVB-CH by měla cílit především na kvalitu, a ne na kvantitu hráčů,
proti čemuž jde zamýšlené rozšíření, i když pouze přechodné. Zároveň byla zmíněná ztráta
současného systému čtvrtfinále playoff na 3 vítězné zápasy, který má představovat jeden
z vrcholů sezóny. Proti tomuto byla prezentovaná výsledková analýza čtvrtfinále playoff U17 a
U19 za posledních 5 let.
Byl popsán vhodný moment pro realizaci změn a věcí, ke kterým není za normálního stavu není
ochota a odvaha.

Zpracoval: Jiří Welsch, předseda KVB-CH

