
 

KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU – DÍVKY 

Zápis 1/2022 

Datum:  pondělí 31. 1. 2022; 11:30 – 13:30 h 

Místo:  online 

Přítomni:  Richard Fousek, Petr Kapitulčin, Tomáš Kaprálek, Robert Landa, Petr Treml, 

Miroslav Volejník 

Omluven: Daniel Kurucz 

 

 

 

1. Z důvodů zamezení šíření mylných informací a spekulací si dovoluji připomenout několik faktů: 

• počet týmů je pro sezónu 22/23 schválen na 14 v extralize kadetek a 14 v extralize juniorek 

• soutěž U15 je pro příští sezónu schválena jako otevřená 

• kvalifikace se tedy týkají pouze soutěží U17 (extraliga a liga) a U19 (extraliga a liga) 

• za řízení soutěží aktuálně stále platí, že odložená utkání je třeba dohrát do posledního kola 

základní části, tedy: EXL U17 1. 5. 2022, EXL U19 24. 4. 2022 

 

2. KVB-D se zabývala systémem soutěže extralig kadetek a juniorek, STK bude navržen model o 

dvou základních skupinách po sedmi týmech (Z-V), následná nadstavba, předkolo play off a play 

off. Dojde k mírnému poklesu počtu utkání, v sezóně vzniknou k současným 4 volným termínům 

další 4 volné víkendy (možnost pro uspořádání srazů repre/dohrávky zápasů/striktně volný 

termín). 

 

3. Na podzim 2022 proběhne VŘ na SCM. KVB-D dává na vědomí, že do tohoto VŘ se mohou 

přihlásit kluby s jedním týmem v extralize (kadetek, nebo juniorek) v sezóně 22/23. 

 

 

4. KVB-D byly předloženy plány RD U16 a U18. Před akcí mají oba výběry plánovaných osm srazů 

(VT/MT). Nestandardní je termín konání ME U16 19.-27. 8. 2022, výběr U16 přeruší společnou 

přípravu na začátku července (volno pro hráčky). Plánovaná je účast U16 na turnaji ve Francii 

(dle komunikace proběhne dle aktuální epidemiologické situace). Litva pořádá v letošním roce 

turnaj U15 pouze pro státy Pobaltí – ČR se neúčastní. 

 



 

 

5. Žádost o zařazení do sekce UNIS ve VICTORIA Vysokoškolském sportovním centru MŠMT pro rok 

2022 zaslalo 21 basketbalistek a 15 basketbalistů. 

 

 

6. Po čtyřech předchozích výběrech se hráčky r. 2007 zúčastnily turnaje ve francouzském Bourges 

(dvě prohry a jedna výhra s výběry FRA; přiměřený herní projev); zpětné vazba 

s trenéry/trenérkami proběhly telefonickou formou, zprávu z turnaje obdržely kluby hráček a je 

na webu KVB-D. 

 

 

7. Dva výběry r. 2006 předcházely účasti na Turnaji Olympijských nadějí v polských Katovicích (tři 

prohry HUN, POL, SVK; výrazná ztráta výkonnosti vlivem C-19); zpětné vazba 

s trenéry/trenérkami proběhly telefonickou formou, zprávu z turnaje obdržely kluby hráček a je 

na webu KVB-D. 

 

 

 

 

 

 

Za KVB-D zpracoval ÚTM-dívky Robert Landa 


