
 

SCHŮZE KOMISE BASKETBALU DĚTÍ A MLÁDEŽE 

Zápis č. 29 

Datum: úterý 15. února 2022  

Místo:  Online prostřednictvím aplikace ZOOM 

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

P. Kapitulčin 

Omluveni: J. Welsch 

 

29.1. Diskuze nad obdrženými návrhy z Oblasti ČBF SEM (K. Havrlant) 

KBDM obdržela návrhy týkající se soutěží U14 a U15, oblastních kempů kategorií U10-U14, 

úprav koeficientů pro Národní finále a festivaly v minibasketbalu a zvýšení startovného 

pro účastníky NF a F. 

KBDM diskutovala všechny body s níže uvedenými závěry: 

- Soutěže U14 a U15 jsou pro sezónu 2022/23 již schválené jako otevřené.  

- Možnosti případných úprav soutěží pro 2023/24 lze probrat na širší schůzi před 

uzavřením Rozpisu soutěží 2022/23 (květen/červen 2022). 

- Soutěže, zvláště kategorií mini, by měly probíhat v souladu se školením trenérů. 

- Vyčkat na výsledky VH ČBF (možnost redukce počtu Oblastí, vznikající oblastní projekty 

atd.) a až dle jejího výsledku a situace podnikat ve spolupráci s Oblastmi ČBF další 

kroky. 

- Zvýšení startovného na NF a F bylo odsouhlaseno na poslední schůzi ČAMB a je již 

uvedeno v Propozicích NF a F 2022, bod 12.3. (zúčastněná družstva uhradí pořadateli 

startovné 3.000, - Kč/družstvo). 

 

29.2. Turnaje ČBF U10 a Nadregionální turnaje U11-U13 

- Konec ledna 2022 byl termínem uzávěrky přihlášek pro 2. polovinu sezóny 2021/22. 

- Turnaje ČBF U10: Přihlásilo se 51 družstev, které byly rozděleny do 12 skupin v každém 

kole. V 3. a 4. kole bude odehráno 24 turnajů. 

- NRT U11 – U13: Do 3. a 4. kola se přihlásilo 96 družstev, která byla rozdělena do skupin 

o 3-4 účastnících. Nalosováno 56 turnajů (18 turnajů kategorie U11, 23 turnajů 

kategorie U12 a 15 turnajů kategorie U13). 

 



 

29.3. Rozvojové programy CZ Basketball 

- V lednu byly zveřejněny a do klubů rozeslány informace k rozvojovým programům CZ 

Basketball pro 2022. 

- Příspěvky na trenéry kroužků na školách – Termín podání žádosti: 1.4. - 15.8.2022. 

- Materiální podpora (Stahovací koše, Baby Basket, Start up) – Termín podání žádosti: 

od 16.1. do 28.2.2022. 

- Finanční podpora klubů (turnaje mini, kempy, akce pro školy) - Termín podání žádosti: 

od 16.1. do 30.3.2022. 

29.4. Oblastní otevřené kempy U13 dívek a chlapců 

- K dnešnímu dni uskutečněno 6 oblastních otevřených kempů dívek a 3 kempy chlapců. 

- Další nejbližší kemp je v plánu 28. 2. 2022 v Děčíně pro chlapce U13 Oblasti ČBF SEČ. 

29.5. Nadregionální výběry dívek a chlapců U14  

- Pokyn k plánování druhých srazů v regionech ČBF (únor-duben).  

- Výběrový sraz dívek U14 v rámci FIBA Her World Her Rules proběhne v termínu 13. -

15. 5. 2022 v Brandýse nad Labem. 

29.6. Soutěž pro základní školy - Jr. NBA League 

- Pokračují přípravy na spuštění soutěže, a to v termínu duben-květen 2022 (předpoklad 

zlepšující se situace na školách). 

- V druhé polovině února půjdou ucelené informace ohledně soutěže a spuštění 

přihlašování na školy a kluby ČBF. 

- Uzávěrka přihlášek první týden v březnu 2022. 

29.7. Jiné 

- Volební valná hromada ČAMB se uskuteční 28. 3. 2022 v Pardubicích. 

- Informace k NF a F 2022 (chybějí organizátoři festivalů dívek U12 a U13). 

- Letošní CBF Player Development Camp proběhne opět v Nymburce (1. - 4. 8. 2022) 

bude určen kat. U13, hlavní trenér Chris Oliver (ředitel Basketball Immersion). 

- Nominace na mezinárodní turnaje FIBA kategorie U14 – za ČBF doporučen turnaj 

Easter Cup Klatovy. 

 

 

Zapsal: Jiří Novotný 


