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V Brně se bude konat basketbalová konference Coaches Clinic 

Ve spolupráci s Českou basketbalovou federací organizuje klub Basket Brno basketbalovou konferenci 

s názvem Coaches Clinic. Konference se bude konat v termínu 27-18.12.2022. Současně, v tom samém 

termínu, bude probíhat i stage severoevropské ligy ENBL, která bude poprvé v České republice.  

Coaches Clinic bude rozdělena na dva dny. První den bude na programu praktická část se dvěma 

přednáškami. Přednášet budou trenéři týmů, které přijedou se svými týmy na ENBL. Druhý den se bude 

konat teoretická část, přednášet budou trenéři z Kooperativa NBL, Francesco Tabellini (USK Praha) a 

Lubomír Růžička (Basket Brno).  

Účastníci se mohou přihlásit přes online formulář: Odkaz zde.  

Na výběr je možnost koupit vstupenku na jeden konkrétní den, nebo na oba dny. Cena jednodenní 

vstupenky je 400 Kč, dvoudenní 800 Kč. V ceně je kromě vstupu na konferenci i vstup na zápasy ENBL 

do haly Vodova.  

Program konference najdete v příloze.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtTmFfkMpf-T9qU2vzM3PsVyAEEtVePwgQi6kqTO1xu605vw/viewform


Basket jako brno

27. - 28. 12.

Coaches Clinic



27.12.2022 | Praktická část
Univerzitní kampus – Kamenice 5, 625 00 Brno – Bohunice

28.12.2022 | Teoretická část 
Hotel Vista – Hudcova 72, 621 00 Brno – Medlánky 

12:00 - 12:30
 

Registrace

 

12:30 – 13:45 | Elad Hasin (Ironi Ness Ziona) 
Up tempo game – principy a zásady přechodové fáze

 

14:00 – 15:15 | Andrzej Urban (Stal Ostrow) 
Pick and Roll game vs. Off ball game – využití kombinací na daný obranný systém

12:00 - 12:30 
Registrace 

12:30 – 13:45 | Francesco Tabellini (USK Praha) 
Coaching young players – Priority v přechodu mezi juniorským a seniorským basketbalem 

14:00 – 15:15 | Lubomír Růžička (Basket Brno) 
Low post game in modern basketball 

Coaches Clinic



Francesco Tabellini (USK Praha)
Tabellini začínal jako kouč v roce 2007 v mládežnických 
kategoriích ve Virtusu Bologna, jednom z historicky nejstarších 
a nejúspěšnějších evropských klubů. V letech 2010, 2012 a 2013 
se svými týmy dokázal dojít k titulům. Po sedmi sezónách odešel 
do Trevisa, kde během osmiletého angažmá vrátil tento klub do 
nejvyšší soutěže a poté se dostal i do Ligy mistrů.

Andrzej Urban (Stal Ostrow)
Andrzej Urban je od této sezóny novým hlavním trenérem polského 
týmu Stal Ostrow. V polské ekstraklase působil jako asistent trenéra 
od roku 2017. Před touto sezónou dostal možnost převzít tým po 
polském reprezentačním trenérovi Igoru Miličičovi.

Elad Hasin (Ironi Ness Ziona)
Hasin začínal trenérskou kariéru v roce 2003 na University of 
Memphis. Ze spojených států se následně přesunul do Izraelské 

Aviv, se kterým v sezóně 2005/06 vyhrál nejvyšší Izraelskou ligu a 
pohár. Jako hlavní trenér pracoval v týmech Maccabi Haifa, Hapoel 
Holon nebo Maccabi Kiryat Gtat.

Lubomír Růžička (Basket Brno)
Současný trenér Basketu Brno získal s tímto týmem v loňské 
sezóně Kooperativa NBL a severoevropské ENBL bronzovou 
medaili. V minulosti působil jako hlavní trenér týmu Tuři 
Svitavy, asistent trenéra Nymburku i asistent trenéra u české 
reprezentace. S Nymburkem získal dvakrát titul v nejvyšší lize 

byl vyhlášen nejlepším trenérem české ligy v sezóně 2018/19.

Přednášející



27.12.2022 | Starez Aréna Vodova 

28.12.2022 | Starez Aréna Vodova 
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