
 

KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU – DÍVKY 

Zápis 2/2022 

Datum:  úterý 12. 4. 2022; 8:30 – 12:00 h 

Místo:  Hradec Králové 

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

Miroslav Volejník 

Omluven: Daniel Kurucz 

host: Ivo Lukš 

 

 

 

1. aktualizace personálního zajištění dívčí složky: 
a. navýšení úvazku P. Tremla, ukončení jeho činnosti u chlapecké složky 
b. navýšení úvazku R. Landy 
c. ve VŘ byl na místo manažera projektu vybrán Ivo Lukš (schválen Výborem 

20. 4. 2022) 
 

2. soutěže U17 extraliga a U19 extraliga 22/23, 23/24 
a. 22/23 počet týmů 14 a 14 (U17ex a U19ex) – počet týmů byl schválen 

poslední Valnou hromadou 
b. systém soutěží 22/23 – P. Tremlem byl představen podrobný plán ročníku 

22/23: 
i. 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) 

ii. návrh KVB-D není uzavřen, bude diskutován s trenéry a kluby, poté 
předložen STK 

iii. komunikovat návaznost na U14 a U15 22/23 
c. doporučený počet týmů v extraligách U17 a U19 23/24: zachování/rozšíření 

extraligy U17, zúžení extraligy U19: 
i. návrh 1: extraliga U17 16 týmů ve dvou základních skupinách po 8, 

extraliga U19 12 týmů, jedna skupina (podpořeno 4 hlasy) 



 

ii. návrh 2: extraliga U17 14 týmů ve dvou základních skupinách, extraliga 
U19 12 týmů, jedna skupina (podpořeno 2 hlasy) 
 

3. mládežnické repre a ME 
a. KVB-D doporučuje jako prioritní tým RD U18 (kvalifikace na MS U19 2023) – bude 

dále komunikováno s reprezentačními trenéry 
 

4. MČR 2022 
a. juniorky – kolize s termíny maturit 

i. oficiální termín MŠMT: 2. – 5. 5. 2022 
ii. dvě pražská gym. (USK – Špelinová, Zdeňková, Žílová) termín 6. 5. 2022 

iii. termín MČR 6. – 8. 2022 
iv. varianty: změna rozpisu (pátek), změna termínu (sobota-pondělí) 
v. KVB-D po konzultaci s pořadateli a s STK preferuje zachování termínu a 

úpravu pátečního rozpisu 
b. delegáti: 

i. U14 Robert Landa 
ii. U15 Petr Treml 

iii. U17 Michal Martíšek 
iv. U19 Tomáš Holešovský 

 
5. KVB-D diskutovala komplikace v průběhu soutěží (kluby SCM/SpS): 

a. KP Brno – vyšší počet odložených utkání, komplikace v hledání termínů 
b. Basket Slovanka – neoprávněný start hráčky v lize U17 (podstoupeno 

disciplinární komisi) 
c. BK Strakonice – minimální počet hráček v utkáních extralig 
d. SBŠ Ostrava – sedm kontumací v U15 (tři v základní skupině, čtyři v extralize) 
e. Frýdek-Místek – sedm kontumací v U14 (dvě v základní skupině, pět 

v extralize) 
 

6. hráčky do projektu Basketball Without Borders 
Na akci (pořádá NBA a FIBA pro top evropské prospekty) mohou být nominovány 
hráčky ročníku 2004/2005. KVB-D doporučila Dominiku Paurovou (2005) a Valentýnu 
Kadlecovou (2004). 15. 4. 2022 byla pořadateli vybrána V. Kadlecová. 

 

 

 

Za KVB-D zpracoval ÚTM-dívky Robert Landa 


