
Z Á P I S  
z jednání výboru SBT ze dne 12. prosince 2012 

 
Výbor SBT 
Vondřička, Ulrych, Tomajko, Jachan, Janovský, Kapitulčin, Petrovický 
Omluven: Volejník 
 
Hosté 
Pražák, Kaprálek 

 
 
 
1. Reprezentační družstva ČR  
 

- V ČBF jmenoval Lubomíra Peterku trenérem RD akademiků pro univerziádu 2013. 
Obsazení trenérského místa u RD akademiček bude řešeno v nadcházejícím období. 

- RD juniorů U19 ukončilo 6. VT v Klatovech svůj program v roce 2012. V rámci 
těchto VT prozatím sehrálo 8 utkání v 1. lize mužů s bilancí 2/6. Tento první blok 
přípravy RD juniorů U19 na MS bude zakončen dvěma VT v únoru 2013.    

- V termínu 27. – 29. prosince 2012 se uskuteční turnaj olympijských nadějí RD kadetů 
U16 (Opava) a kadetek U16 (Zlín) za účasti družstev Česka, Slovenska, Polska a 
Maďarska. 

- V průběhu podzimu 2012 se uskutečnily úvodní VT výběrů U15 pod vedením Tomáše 
Bartoška (chlapci) a Petra Kapitulčina (dívky). Činnost výběrů bude pokračovat cca 3 
VT na jaře 2013. V SBT doporučuje zakončit přípravu obou výběrů U15 účastní na 
vybraném mezinárodním turnaji (po ukončení sezóny 2012/13 – možno uspořádat 
např. v rámci projektů k MS juniorů U19). Nové výběry U15 v sezóně 2013/14 
(ročník 1999) by měly zahájit činnost opět na podzim 2013.  

- V sobotu 8. prosince 2012 byla v německém Freisingu rozlosována ME 
mládežnických reprezentačních družstev v roce 2013. Podrobnější informace jsou 
zveřejněny na webu SBT nebo přímo na webu FIBA Europe.  

 
2. Sportovně talentovaná mládež  
 

- V SBT bere na vědomí rozhodnutí V ČBF, který schválil pokračování činnosti 
současných VSCM (USK Praha, BK Pardubice, JBC Brno) i v roce 2013 při 
zachování finanční podpory ve stejné výši jako v letošním roce. Žádosti dalších klubů 
o zařazení do systému VSCM (BK Nymburk, BCM Ostrava) bude V SBT posuzovat 
až po zveřejnění výše dotace MŠMT pro ČBF v programu „Sportovně talentovaná 
mládež“ pro rok 2013. 

- Při dělení dotace v systému SCM budou v roce 2013 zohledněny následující 
rozhodnutí přijatá v průběhu roku 2012: 

• BK Nymburk, BK Lokomotiva Karlovy Vary (pouze základní částka bez 
bonusu za bodování – rozhodnutí V ČBF, mimořádná dotace z vlastních 
zdrojů). 

• BCM Prostějov, BCM Lokomotiva Plzeň (pouze základní částka bez bonusu za 
bodování – rozhodnutí V ČBF, 2. sezóna s účastí pouze v jedné extralize). 

• BCM Prostějov, BCM Lokomotiva Plzeň, Sokol Pražský, JBC Brno (snížení 
základní částky o 10 000,- Kč – rozhodnutí V ČBF, neúčast trenérů SCM na 
utkáních). 

 
 
 



3. Různé  
 

- FIBA Europe připravuje pro období 2013 – 2015 další, již 4. ročník vzdělávacího 
kurzu trenérů FIBA Europe Coaching Cerificate (FECC). Každá země má 
garantovanou účast 1 vybraného trenéra a dále může nominovat 2 náhradníky, kteří 
obsadí zbylá volná místa. Podrobnosti pro případné zájemce budou zveřejněny 
v průběhu ledna 2013 na webu SBT. 

 
  
Příští schůze V SBT se bude konat v pondělí 28. ledna 2013 v Praze na Strahově (zasedací 
místnost č. 234) od 9:30 hodin.       
 
 
Zapsal: Tomáš Kaprálek 
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička 
 


