
 

KOMISE VRCHOLOVÉHO BASKETBALU – DÍVKY 
on-line a prezenční zasedání 

 

Datum: pátek 14. 10. 2022, 13-14 h on-line zasedání 

  středa 19. 10. 2022, 9-12 h, Hradec Králové 

Členové komise: Richard Fousek, Petr Kapitulčin, Tomáš Kaprálek, Daniel Kurucz, Robert 

Landa, Petr Treml, Miroslav Volejník 

Omluven: pátek 14. 10.: Daniel Kurucz, středa 19. 10.: Daniel Kurucz, Richard Fousek 

 

 

1. ÚTM informoval členy komise o přihlášených kandidátech do Výběrové řízení na 

hlavního trenéra/trenérku RD U18 (trenéři: Bálint, Klečková, Pavelka, Zdeněk). 

Členové komise obdrželi mailem informace od kandidátů, na online zasedání ÚTM 

jednotlivé kandidáty představil, během prezenčního zasedání proběhla podrobná 

diskuze. Závěr bude prezentován ÚTM Výboru na listopadovém zasedání. 

2. ÚTM prezentoval členům komise návrh na úpravu systému SpS, návrh úpravy 

systému SpS byl KVB-D schválen a ÚTM jej zapracuje do podmínek fungování SpS a 

SCM 2023. Nově jsou rozeznávány dva typy SpS: 

• SpS při SCM: provázanost na klubové Sportovní centrum mládeže (stupeň SpS 

A, nebo SpS B);  

• SpS spolupracující: smluvní spolupráce s minimálně jedním SCM, účast 

hráček a trenérů na akcích pořádaných spolupracujícím SCM (stupeň SpS A, 

nebo SpS B) 

Cílem je větší provázanost, spolupráce a přenos informací mezi kluby. SpS při SCM 

již nemají jistotu stupně A - všichni žadatelé o SpS (stejně jako žadatelé o SCM) 

budou posouzeni jednotně. Kritéria pro hodnocení SpS jsou uvedena v Podmínkách 

činnosti: 

• počet hráček vychovaných pro RD a extraligové soutěže 

• počty trenérů a jejich úroveň licencí 

• počet hráček v ročnících 

• přihlášené soutěže 

• spolupráce se základními a středními školami 

 

3. ÚTM prezentoval členům komise návrh na úpravu systému financování, návrh byl 

KVB-D přijat – nově jsou rozeznávány tři úrovně základního financování SCM, o 

zařazení rozhodne KVB-D dle kritérií hodnocení SCM uvedených v Podmínkách 

činnosti: 

• počet hráček vychovaných pro RD (dospělí, mládež) 

• návaznost na klub dospělých hrající mezinárodní soutěže, ŽBL, nebo 1.ligu žen  

• přihlášené soutěže 



 

• počty hráček 

• spolupráce se sportovním gymnáziem 

• zajištěný tréninkový proces a infrastruktura 

• počty trenérů a jejich úroveň licencí 

• regionální význam 

 

4. SCM mohou od roku 2023 nově uvést "Spolupracující SpS" (pokud mu bude 

spolupráce nabídnuta) a také "Spolupracující klub" (dívčí kluby bez statutu SpS s 

družstvy přípravky, minižactva, žactva). Pro spolupracující SpS a kluby pořádá SCM 

akce (společný trénink dle kategorií/postů; seminář pro trenéry; ukázkový trénink 

týmový/individuální/kondiční apod.), kterých se hráčky a trenéři společně účastní. 

Podpora a finanční motivace pro kluby bude navržena jako součást rozpočtu OH28 

2023. 

5. Příští online zasedání KVB-D proběhne v pátek 4. 11. 2022 ve 12h 

 

 

Za KVB-D zpracoval ÚTM-dívky Robert Landa 

20. 10. 2022, Praha 

 

 


