Zápis ze schůze výboru ČAMB, která se konala 27.5.2022
Přítomni: David Matuška, Pavlína Chocholoušová, Petra Michálková, Marek Stuchlý
Omluveni: Blanka Žánová
Hosté: Milena Moulisová, Jiří Novotný
Body:
1) Statut ČAMB
V ČAMBu vyjadřuje znepokojení nad neschválením statutu a V ČAMBu výborem ČBF a
žádá o urychlené vyřešení celé situace, aby existoval jasný právní rámec pro práci
V ČAMBu a složky ČAMBu jako celku v rámci ČBF.
16.6. bude další V ČBF, následně proběhne jednání k finální podobě statutu ČAMBu.
Do
té
doby
se
V ČAMBu
řídí
platným
statutem
https://cz.basketball/upload/docs/1635432946_Statut%20%C4%8CAMB_%20nov%C
3%BD.pdf
Minibasketbal je dosud ohraničený kategorií do U13.
2) Soutěže mini pro sezónu 2022/23 a postupový klíč na NF, NF obecně
Společný systém pro soutěže mini bude realizovatelný až od sezóny 2023/2024.
V ČAMBu se shodl na nutnosti finančně více podpořit organizaci (pořadatele) a
účastníky NF, navýšit v rozpočtu na rok 2023.
NF U11 2023 – otevřené, kluci, holky, mix (Ostrava)
NF/F U12 a U13 – VŘ na pořadatele (vyhlášení 09/22, přihlášky do 15.10.22, výběr do
31.10.22).
Kvalifikace na NF U12/U13 - podle plánovaných oblastí (7 účastníků).
Soupisky pro kvalifikace (uzávěrka do 30.9.) spolu s přihláškami do kvalifikací MČR
mini. Výjimky mixy.
Do kvalifikací je možno se přihlásit i jistým účastníkům z předchozí sezóny.
Účast v kvalifikaci = povinnost účasti na MČR/F. Hostování/přestupy – nutno dořešit.
Změna názvu NF na MČR minibasketbalu.
Do propozic:
Rozlosování MČR – výkonnostní koše (nasazení). Účastníci MČR a kvalifikací nemohou
být B týmy.
Pokuta za neúčast na ceremoniálu (5tis)
3) Pravidla
Zdvojování – lepší specifikace bodu 6.2 – na útočné polovině a při přechodu půlící
čáry… 1 trestný hod a míč pro útočící tým
Osobní obrana – 7.1 … důkazy V ČAMBu…
4) Feedback z NF U11

Bylo by dobré připravit plán na intenzivnější práci s ročníky U10, U11, aby „dohnaly“
hendikep.
5) Spolupráce s Milenou Moulisovou (metodická/obsahová část), Jirkou Novotným
• Spolupráce - ČAMB a KBDM/MK (J. Novotný, M. Moulisová) – deklarovaný
společný zájem na spolupráci a jednotné komunikaci vůči basketbalové
veřejnosti.
• ITM Olomouc - 2 bloky jako feedback z VH ČAMB 2022
• Coach 4 Future 2022/23 – vysvětleny podmínky pro výběr
• Zdůrazněna nutnost vzdělávání trenérů
• Zástupci ČAMBu v komisích KBDM, MK – nutno dojednat

