Systém bodování Sportovních center mládeže - dívky v sezóně 2020/21
1. POČET DOSPĚLÝCH REPREZENTANTEK ČR (dle soupisky reprezentantek), sleduje se do 26 let
věku hráčky (tedy ročník 1995 a mladší).
• 12 bodů za hráčku, která se zúčastnila ME 2021
• 6 bodů za hráčku, která se nezúčastnila ME 2021, ale byla v širší nominaci a zúčastnila se alespoň
dvou VT reprezentačního družstva žen nebo se zúčastnila kvalifikačního utkání o postup na ME
(listopad 2020 – Riga, únor 2021 – Istanbul)
• 1 bod za účast hráčky na každé z následujících oficiálních akcí FIBA 3x3 reprezentačního výběru
v sezóně 2020/21 (max 4 body)
- Kvalifikace na ME Tel Aviv
- National League U23 Voiron
- National League U23 Bukurešť
- National League U23 Bukurešť - finále
2. POČET HRÁČEK STARTUJÍCÍCH V NEJVYŠŠÍ BASKETBALOVÉ SOUTĚZI DOSPĚLÝCH,
sleduje se do 26 let věku hráčky (tedy ročník 1995 a mladší)
• 6 bodů za hráčku, která v sezóně 2020/21 nastoupila v nejvyšší basketbalové soutěži dospělých
v minimálně 15 utkáních na celkem minimálně 200 minut
• 4 bodů za hráčku, která v sezóně 2020/21 nastoupila v nejvyšší basketbalové soutěži dospělých
v minimálně 10 utkáních na celkem minimálně 100 minut
• 2 body za hráčku, která v sezóně 2020/21 nastoupila v nejvyšší basketbalové soutěži dospělých
v minimálně 5 utkáních na celkem minimálně 50 minut
Body se započítávají za českou i zahraniční nejvyšší basketbalovou soutěž dospělých, body se nezapočítávají,
pokud je do zahraniční soutěže přihlášeno celé družstvo. Uznání zahraniční soutěže posoudí KVB-D dle
aktuální úrovně dané soutěže.
3. POČET REPREZENTANTEK ČR V MLÁDEŽNICKÝCH RD (U20, U19, U18 a U16 dle soupisky
reprezentantek), které působily v SCM
• 8 bodů za hráčku, která se zúčastnila dvou závěrečných turnajů (MSU19, Challenger U20, U18, U16)
• 6 bodů za hráčku, která se zúčastnila jednoho závěrečného turnaje
• 4 body za hráčku, která se nezúčastnila závěrečného turnaje, ale byla zařazena do širší nominace a
účastnila se alespoň dvou VT daného reprezentačního družstva
4. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ TRENÉRŮ PŮSOBÍCÍCH V SEZÓNĚ 2020/21 U DRUŽSTEV SCM, tedy
trenéra „A“ družstva kadetek U17 a trenéra „A“ družstva juniorek U19.
• Platná licence TB-III a licence ProfiT
6 bodů
• Platná licence TB-III a účastník školení ProfiT v sezóně 2020/21
4 body
• Platná licence TB-III
2 body
5. NÁVAZNOST PŘÍPRAVEK, MINIŽACTVA A ŽACTVA na SCM v sezóně 2020/21
• 2 body v případě, že SCM udržuje trvalý systém výchovy mládeže od přípravek po žactvo (pravidelná
činnost minimálně jedné basketbalové přípravky, účast minimálně dvou minižákovských družstev
v soutěžích ČBF a účast žákovských družstev U14 a U15 v ŽL).

Výpočet u bodů 1- 3:
• Hráčka dle níže uvedené specifikace přináší příslušný maximální počet bodů.
• Pokud si hráčku započítává do bodování více klubů, postupuje se následovně:
Body se rozdělují dle toho, jak dlouho v SCM hráčka působila a klubu patří příslušný podíl z celkového
počtu bodů.
Např. Hráčka ABC – reprezentantka dospělých, účast na ME, působila v SCM X jednu sezónu, v SCM Y
3 sezóny: má celkově 12 bodů, SCM X získává 3 body, SCM Y 9 bodů.
Stejným způsobem se postupuje i při účasti ve více klubech během působení v SCM (tj. celkem 4 roky).
• Pokud hráčka působila v družstvu U17, které nemá statut SCM, body za toto působení propadávají a
nezískává je žádné SCM.
Např. Hráčka ABC – reprezentantka U18 (tudíž počítáme 3 roky celkem), účast na ME, působila
v družstvu X jednu sezónu, v SCM Y dvě sezóny: má celkově 8 bodů, SCM Y získává 5.3 bodu (8 tj.
celkový počet bodů děleno 3 tj. celkový počet sezón, rovná se 2.7 tj. výše bodů za jednu sezónu), ostatní
body propadávají.
• Pokud po dělení nevychází celé číslo, zaokrouhluje se na 1 desetinné místo.
Např. 2,66 = 2,7.
• Pokud hráčka ve věku 15 let a mladší nastupuje ve vyšší soutěži či je v nominaci reprezentačního družstva
starší kategorie, započítává si ji do hodnocení Sportovní středisko. Pouze v případě, že je postaršená a za
kategorii U15 nenastupuje, přísluší jí body pro SCM.
• U nejednoznačných případů hostujících hráček nebo přestoupivších hráček v průběhu sezóny, kterou si
SCM započítává do bodování, posuzuje konkrétní situaci KVB-D z hlediska poměru tréninkového
procesu a účasti v utkáních.
Soupiska reprezentantek (příloha tohoto hodnocení) – hráčka je na FIBA soupisce a zúčastnila se minimálně
dvou akcí daného reprezentačního výběru.

