
         SCHŮZE KOMISE BASKETBALU DĚTÍ A MLÁDEŽE   
zápis č. 27 

 
Datum:  středa 9. června 2021  

Místo:  videokonference Zoom  

Přítomni: J. Novotný, P. Čeněk, M. Janovský, T. Kaprálek, J. Welsch, M. Moulisová  

Omluveni: R. Landa 

 

27.1. Regionální výběry U14 → Nadregionální výběry U14 

- s ohledem na níže uvedené drobná změna názvu projektu: Nadregionální výběry U14 

- na základě připomínek z Oblastí provedeny úpravy, které více zohledňují počty krajů a družstev 

v projektu 

- při stanoveném rozpočtu ČBF podmínka zachování 8 výběrů chlapců a dívek 

- většina výběrů stejné podmínky = sloučení 2 krajů (vyjma Prahy a STČ) 

- hlavní cíl projektu zůstává, a tím je práce s talentovanou mládeží (monitoring hráčů a hráček, 

jejich vedení, motivace a podpora k dalšímu sportovnímu růstu) 

- do Oblastí ČBF bude zaslána informace o úpravách + žádost o návrh vhodných trenérů NRV 

U14 (doporučení 1 hlavní trenér z jednoho kraje a asistent z druhého kraje; možnost i dvou 

asistentů)        

 

Nadregionální výběry U14 od sezóny 2021/2022  

1.  Praha 
2.  Středočeský 
3.  Severočeský (Ústecký + Liberecký) 
4.  Západočeský (Plzeňský + Karlovarský) 
5.  Východočeský (Královéhradecký + Pardubický) 
6.  Jihočeský (Jihočeský + Vysočina) 
7.  Jihomoravský (Jihomoravský + Zlínský) 
8.  Severomoravský (Moravskoslezský + Olomoucký) 
 

27.2. Nadregionální turnaje U11, U12, U13  

- nový projekt Nadregionálních turnajů ČBF chlapců a dívek pro kategorie U11, U12 a U13 

- organizace 4 turnajů v každé kategorii v sezóně 2021/22 

- turnaje jsou organizovány za účasti 3, případně 4 družstev, v závislosti na situaci  

- přihlášky rozeslány do Oblastí a direct mailem do klubů, družstva se hlásí prostřednictvím 

google formuláře, uzávěrka přihlášek je 15.8.2021 

 



 
 
 

27.3. Basketbal ve škole – nový projekt ve spolupráci s AŠSK 

- představení školního basketbalu jako prostředku pohybové gramotnosti a zdatnosti budoucí 

generace 

- seznámení pedagogů s formou výuky basketbalu – jednoduše, zábavně, hravě, bezpečně a pro 

každého (Baby basket, Easybasket) 

- praktické ukázky a interaktivní výuka se zaměřením na současnou didaktiku basketbalu 

- spuštění školení pedagogů plánováno na září 2021, snaha o maximální využití potenciálu 

lektorského zajištění CZ BASKETBALL 
 

27.4. Žij jako šampión – nový projekt zaměřený na výživu sportujících dětí do 15 let věku 

- zábavnou formou pojatá videa určená dětem + přiložený metodický materiál 

- plán spuštění srpen 2021, volně přístupná (vč. použití do škol)  
 

27.5.  Další plánované akce a projekty pro sezónu 2021–2022 (krom výše uvedeného) 

Prezentace basketbalu na školách 
- Školní basketbalová liga (podzim + zima 2021) 

- Jr. NBA League (leden–duben 2022) – nejlepších 30 družstev z ŠBL 

Náborové projekty 
- Den s basketbalem U10 – jednodenní turnaje pro kategorii U10 

 
Individuální rozvoj mládeže, péče o talentovanou mládež 

- Oblastní kempy pro dívky a chlapce U13 

- závěrečný výběrový kemp pro chlapce a dívky U14 (květen 2022) 

Materiální podpora klubů 
- projekt na stahovací koše do hal  

- Baby Basket (míče a mobilní koše pro kluby) 

- Start Up program (metodické pomůcky pro menší kluby) 

Péče o kluby 

- příspěvky na trenéry pro vedení kroužků na školách  
 

 

 

 

27.6. Jiné  

- přesun Her X. letní olympiády dětí a mládeže v Olomouckém kraji 2022, definitivní termín je 

26. června až 1. července 2022 

- CBF Player Development CAMP se uskuteční v termínu 2.-5.8.2021 v Nymburce. Hlavní trenér 

Francesco Nanni  

- Petr Čeněk informoval o projektu „Vzorová minibasketbalová tělocvična“ 



 
 
 

- změna pravidel minibasketbalu od 21/22 rozeslána do Oblastí a klubů ČBF – jde o 1. Zákaz 

zdvojování hráče s míčem 2. Ve všech kategoriích minižactva je zakázáno clonění 

- elektronický zápis NBN23 – uskutečněn druhý test v Nymburce v rámci finále KNBL – 

představení oblastním pracovníkům STK ČBF ZČ a KV 

 

 

 

Zapsal: J. Novotný 


