
Zpráva o činnosti předsedy Komise mládeže 
Petr Kapitulčin, člen výboru SBT odpovědný za mládež od prosince 2008 

 

Změny vykonané v oblasti mládeže v posledním volebním období: 

1) Sjednocení dívčích a chlapeckých republikových soutěží (dříve EL chlapců 16 týmů, dívky 12). 

2) Sjednocení dívčích a chlapeckých kategorií (dříve U18, U16 x U19, U17). 

3) Nastavení transparentního rozdělení dotací z programu MŠMT „Sportovně talentovaná mládež“ 

(VSCM, SCM, SpS) mezi chlapeckou a dívčí složku (poměr 10:9). 

4) Zavedení rozdělení dotace SCM na stálou a pohyblivou složku (dle bodování SCM, diference 

jednotlivých SCM na základě kvality práce s mládeží – počet ligových hráčů, reprezentantů apod.). 

5) Rozšíření žákovských lig, vytvoření nového systému žákovských lig, výrazně ekonomicky 

výhodnějšího (nejprve rozšíření, poté vytvoření regionálních základních skupin, celorepubliková 

skupina jen pro nejlepší – účastníci extraligy). 

6) Přesun kvalifikací žákovské ligy na květnový/červnový termín z podzimu (OP i ŽL začínaly až v 

listopadu, nevěděly se haly, rozpisy, nemohla se dávat stejná losovací čísla atd.). 

7) Vznik žákovských divizí (soutěž i pro celky, které nemají soutěž v OP, všichni mají co hrát, pro 

nejlepší možnost postupu do ŽL i po  neúspěšné kvalifikaci). 

8) Zavedení přímého postupu do žákovské ligy nejlepším celkům bez kvalifikace (výrazná úspora 

nákladů, odpadly demotivační zápasy končící vysokými rozdíly). 

9) Změna sestupového klíče z DL (z devíti celků na šest - tři z každé skupiny), spravedlivější systém 

kvalifikací do DL (republikové, nikoliv krajské - dříve znevýhodnění spousty týmů). 

10) Změna řádů z hlediska převodu soutěží (konec účelově hraných kvalifikací jen pro kupčení). 

11) Změna řádů z hlediska přestupů a zejména hostování do kvalifikací (účelové posily). 

12) Zavedení reprezentačních srazů U15 (motivace pro hráče, velká pomoc pro repre U16). 

13) Rozšíření MČR U13, rozšíření kvalifikace o MČR U13, zavedení koeficientů, s tím související změna 

systémů přímých postupujících do ŽL U14. 

14) Ve spolupráci s ČAMB zavedení koeficientů pro účast na MČR, zavedení hry 3 na 3 v mini, změna 

pravidel (obranné tři vteřiny apod.). 

15) Změna systému SpS na SpS „A“ a SpS „B“ (diference dle kvality práce a výsledků). 

16) Rozšíření dotací SpS pro výrazně větší počet klubů, aktuálně podpora 46 (24+22) klubů. 
 

Nepodařilo se realizovat: 

1) Úprava bodování SCM (jeden hráč bodující pro více /2,3,4/ klubů). 

2) Nezavedení transparentního systému hodnocení SpS (bodování) – všichni, kdo mají v dané sezóně 

ŽL, požadují SpS „A“ (všichni nemohou mít – finance), chybí komplexní „číselné“ hodnocení. 

3) Být pozváni na jednání výboru ČBF (ač to má výbor ČBF každý rok ve svém plánu, tak ani jednou za 

čtyři roky nebyl předseda KM a osoba odpovědná za mládež ve výboru SBT pozván na výbor ČBF). 

 

V Praze dne 27. listopadu 2013 


