
Z Á P I S  
z jednání výboru SBT ze dne 28. ledna 2013 

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

 
 
 
1. Reprezentační družstva ČR  
 

- V úterý 15. února 2013 bylo rozlosováno MS juniorů U19, které proběhne v Praze ve 
dnech 27. června – 7. července 2013. RD ČR se ve skupině „B“ utká s Litvou, 
Argentinou a Íránem. Příprava RD juniorů U19 na MS pokračuje v únoru posledními 
dvěma VT, v rámci kterých budou odehrána zbývající 4 utkání 1. ligy mužů. Následně 
se družstvo zúčastní akce v O2 Aréně (spojené s utkáním VTB ligy ČEZ Basketball 
Nymburk – CSKA Moskva), která bude pojata jako začátek propagace MS a jejíž 
součástí budou i dvě přípravná utkání s juniory CSKA Moskva. Závěrečná příprava na 
MS bude zahájena v polovině května. 

- V SBT bere na vědomí zprávy z mezinárodních turnajů, kterých se zúčastnila RD 
kadetů a kadetek U16 (Turnaj olympijských nadějí, Crystal Bohemia Cup). 

- V SBT bere na vědomí zprávy Tomáše Bartoška (chlapci) a Petra Kapitulčina (dívky) 
z úvodních VT výběrů U15. 

 
2. Sportovně talentovaná mládež  
 

Tomáš Kaprálek informoval V SBT, že výše dotace MŠMT pro zabezpečení programu 
„Sportovně talentovaná mládež“ v roce 2013 bude známa cca na přelomu února a března 
2013. V SBT bere tuto informaci na vědomí a konkrétní rozdělení dotace na jednotlivá 
VSCM, SCM a SpS bude tedy realizovat následně. 
 
3. Různé  
 

- Přihlášky do 4. ročníku vzdělávacího kurzu trenérů FIBA Europe Coaching Cerificate 
(FECC) je možno zasílat na e-mail sbt@cbf.cz nejpozději do 20. února 2013. 
Podrobnosti jsou zveřejněny na webu SBT. 

- V SBT schvaluje seminář trenérů, který se uskutečnil v neděli 13. ledna 2013 v Praze 
(garant semináře – Michal Šob, USK Praha). 

- V SBT schvaluje seminář trenérů, který se uskuteční v úterý 12. února 2013 
v Pardubicích (garant semináře – Pavlína Chocholoušová, BK Studánka Pardubice). 

- V SBT doporučuje vyslání Michala Ježdíka na mezinárodní seminář trenérů mládeže, 
který proběhne ve dnech 9. – 10. února v italském Miláně (úhrada registračního 
poplatku, dopravy a ubytování z rozpočtu SBT).  

 
  
Příští schůze V SBT se bude konat v pondělí 4. března 2013 v Praze na Strahově (zasedací 
místnost č. 209) od 9:30 hodin.       
 
 
Zapsal: Tomáš Kaprálek 
Ověřil: Petr Kapitulčin 


