
 

SCHŮZE KOMISE BASKETBALU DĚTÍ A MLÁDEŽE 

Zápis č. 30 

Datum: středa 1. června 2022  

Místo:  Dock In One, Praha 8 - Libeň 

Přítomni: J. Novotný, P. Čeněk, M. Janovský, T. Kaprálek, P. Kapitulčin, I. Lukš 

Omluveni: R. Landa, M. Moulisová 

 

30.1. Přehled plánovaných aktivit a projektů pro sezónu 2022/2023 

- J. Novotný představil plánované aktivity a projekty pro nadcházející basketbalovou 

sezónu s návrhy na organizaci a s následnou diskuzí. 

- Z níže uvedených aktivit budou vybrány projekty pro přípravu grantu FIBA YDF a FIBA 

HWHR. 
 

30.1.1. Péče o talentovanou mládež   

- Oblastní otevřené srazy dívek a chlapců do 13 let 

- Nadregionální výběry dívek a chlapců do 14 let 

- Výběrový kemp dívek U14  

- CBF Player Development Camp 

- Den s Basketbalem – turnaje kategorie U10 (diskuze k zavedení 2 turnajů pro U9) 

- Nadregionální turnaje U11-U13 

- Koordinace MČR mládeže U14 a U15 a vrcholných akcí minibasketbalu  

30.1.2. Školní basketbal 
- Jr. NBA League (případně + ŠBL) 
- Basketbal ve škole (vzdělávání pedagogů na 1. stupni ZŠ) 
- Týden basketbalu na školách (nový projekt zaměřený na 1. stupeň ZŠ ve spolupráci 

s kluby ČBF) 
 

30.1.3. Materiální podpora klubů 
- Baby Basket (mobilní koše, míče vel. 4, medaile) 
- Stahovací koše  
- Start Up (metodické pomůcky pro menší kluby) 
- Materiál pro jednotlivé projekty 

 

30.1.4. Metodická podpora klubů 
- Workshopy v klubech zajištěné hlavní trenérkou mládeže M. Moulisovou 

 

30.1.5. Péče o kluby ČBF 
- Finanční podpora trenérů pro vedení kroužků na školách 
- Finanční podpora akcí mini (turnaje, kempy) – bude pravděpodobně pod ČAMB 



 

30.2. Prezentace projektu OH 2028 
- Ivo Lukš prezentoval projekt „Účast na LOH Los Angeles 2028“, který se týká dívčí 

složky. 
- Diskuze ohledně zřízení regionálních trenérů dívek pro projekt. 
- Možnosti a detaily jednotlivých částí projektu budou upřesněny po plánované schůzce 

s Oblastmi ČBF. 
 

30.3. Žákovské soutěže U14 a U15 v sezóně 2022/2023 a 2023/2024 
 

Nadcházející sezóna 2022/2023 

- otevřená ŽL U14 i ŽL U15 

- vše záleží na počtu přihlášených družstev + následné MČR ve formátu Final 8  

- finální termínová listina po uzávěrce přihlášek 

Od sezóny 2023/2024 

- stejné formáty soutěží pro dívky i chlapce 

Kategorie U14  

- otevřená ŽL U14 

- přednesen návrh pro STK, aby 20 družstev mělo přímý postup do ŽL U15 (16 družstev 

z EL + vítězové ze 4 skupin Ligy U14) 

Kategorie U15 

- odsouhlaseno 32 družstev v ŽL U15 (4 skupiny po 8, dvě 8 do EL, spodní dvě 8 do Ligy)  

NRL U15 

- stejné jako doposud + postup 2 družstev do Ligy U15 (vítězové skupin o 2 místa) 

 
30.4. Návrhy a rozhodnutí týkající se soutěží minibasketbalu a žákovských soutěží U14 
 
30.4.1. Návrh KBDM na zkrácení přestávky v ŽL U14 a v soutěžích minibasketbalu 

- Komise mládeže navrhuje STK ČBF zkrátit přestávku v utkáních ŽL U14 na 10 minut.  
- Komise mládeže navrhuje Oblastem ČBF zkrátit přestávku v utkáních minižactva na 5 

minut.  
- V obou případech je dle mínění KBDM odpočinek dostatečný na základě pravidel 

o střídání v daných kategoriích (úspora času prospěje plynulosti utkání i případně 
organizaci turnaje). 
 

30.4.2. Návrh K. Havrlanta týkající se garance místa pro pořadatele MČR U14 a MČR U15 na 
základě VŘ 



 

- návrh zamítnut z důvodu plánovaného formátu soutěží 
 

30.4.3. Rozhodnutí ČAMB ohledně změny postupového klíče na NF 2022/2023 
 

Komise mládeže se seznámila se Zápisem V ČAMB z 27. 5. 2022. Rozhodnutí týkající se změny 
postupového klíče na NF 2022/2023 nepovažuje za správné, a to s ohledem na: 

- současné regionální uspořádání Oblastí ČBF 
- termín a načasování rozhodnutí (v souběhu s vypsáním přihlášek do soutěží mini, 

v některých Oblastech ČBF i do kvalifikací) 
- sportovní hledisko 

 
Původní postupový klíč považuje KBDM, vzhledem k výše uvedenému, za vhodnější. 

 
30.5. Jiné 

- M. Janovský předložil návrhy změn pravidel týkající se kategorií minibasketbalu – 

odloženo na některé z příštích setkání v širším kruhu. 

- Nadregionální turnaje U11-U13 – v letošní sezóně proběhlo 92 turnajů (28 v U11, 37 

v U12 a 27 v U13). Pro nadcházející sezónu dát i čtvrtý termín turnajů jako daný. 

- Ve dnech 4.-7. 5. 2022 se v Římě uskutečnil Jr. NBA Europe & Middle East Selection 

Camp – za CZ Basketball byli nominováni Jan Broda (SK UP Olomouc), Eliška Košáková 

(BK Strakonice) a trenér Jan Dvořáček (Slavoj BK Litoměřice). 

- Dne 18. 5. 2022 se uskutečnil Draft Jr. NBA League, přenášen LIVE on-line. Pro letošní 

rok nový formát – 2 ligy Jr. NBA (60 škol rozdělených na 2 ligy, 4 konference).  

- Z důvodu účasti ve Výboru ČBF, informovanosti v rámci SMÚ a i časté osobní 

komunikaci, se J. Welsch dohodl s J. Novotným o ukončení činnosti v KBDM. V případě, 

že se bude probírané téma týkat KVB-CH, bude J. Welsch na schůzi Komise mládeže 

pozván. KBDM děkuje J. Welschovi za jeho účast a přínos pro Komisi. 

 

 
 
Zapsal: Jiří Novotný 


