
Z Á P I S  
z jednání výboru SBT ze dne 4. března 2013 

 
Výbor SBT 
Vondřička, Ulrych, Volejník, Tomajko, Jachan, Kapitulčin, Petrovický 
Omluven: Janovský 
 
Host 
Kaprálek 
 
K bodu 1 
Miroslav Marko (RD muži U20) 

 
 
 
1. Reprezentační družstva ČR  
 

- RD juniorů U19 ukončilo úvodní část přípravy na MS 2013, jejíž součástí byla i utkání 
v 1. lize mužů. V rámci 8 VT družstvo odehrálo 12 utkání s bilancí 2 vítězství a 10 
porážek. V termínu 13. – 17. března 2013 se RD juniorů U19 sejde k dalšímu VT, 
v rámci kterého odehraje 2 přípravná utkání s juniory CSKA Moskva (v rámci „Dne 
basketbalu“ v O2 aréně). Závěrečná příprava na MS bude zahájena v polovině května. 

- Jan Ulrych (koordinátor mužských RD, trenér RD juniorů U18), Petr Jachan (trenér 
RD juniorů U19) a Miroslav Marko (trenér RD mužů U20) se, v souladu se snahou o 
optimální zabezpečení činnosti všech uvedených RD, dohodli na následujících 
bodech:  

• Vrcholné akce všech 3 uvedených RD proběhnout v letošním roce v těchto 
termínech: MS U19 27.6. – 7.7., ME U20 9. – 21.7., ME U18 18. – 28.7. 2013.  

• Prioritní akcí roku 2013 je MS juniorů U19 s následnou maximální snahou o 
udržení RD mužů U20 i juniorů U18 v ME divize „A“. 

• Hráči ročníku narození 1994 budou zařazeni do RD U19 a U20, hráči ročníku 
narození 1995 budou zařazeni do RD U19 a U18. 

• Nominace 14 hráčů na MS juniorů U19 bude oznámena do 10. června 2013. 
• Trenéři všech 3 uvedených RD budou zvažovat možnosti využití společné 

přípravy a optimální přípravy jednotlivých hráčů před konkrétními akcemi v 
rámci termínů a potřeb. 

 
2. Sportovně talentovaná mládež  
 

Tomáš Kaprálek informoval V SBT, že výše dotace MŠMT pro zabezpečení programu 
„Sportovně talentovaná mládež“ v roce 2013 není doposud známa. Jednotlivá VSCM, SCM a 
SpS proto obdržela 15. února 2013 první část dotace pro rok 2013, jejíž výše byla stanovena 
na základě částky, kterou ČBF obdržela od MŠMT v loňském roce. Následně, po oznámení 
částky pro rok 2013, bude tedy rozdělení dotace upraveno. 
 
3. Kemp FIBA Europe pro dívky U15 
 

Podobně jako v minulých letech organizuje FIBA Europe ve dnech 7. – 12. července 2013 ve 
Slovinsku (Postojna) mezinárodní kemp pro dívky kategorie U15 (roč. 1998). Každá národní 
federace má právo nominovat na kemp 2 dívky, 1 trenéra této kategorie a 1 rozhodčí. 
Výběrem hráček byl pověřen Miroslav Volejník ve spolupráci s RT RD kadetek U16, o 
nominaci trenéra rozhodne V SBT. Výběr rozhodčí spadá do kompetence ČABR. 
 



4. FECC 2013 – 2015  
 

Ve stanoveném termínu do 20. února 2013 obdržel V SBT přihlášky těchto 10 trenérů do 4. 
ročníku projektu vzdělávání trenérů FIBA Europe Coaching Certificate (FECC): David 
Matuška, Michala Ferbasová, Kateřina Křížová, Jakub Večerka, Rostislav Měch, Tomáš 
Bartošek, Tereza Brantlová, Filip Marian, Michal Kocián, Michal Krhovský. Po posouzení 
všech zaslaných materiálů rozhodl V SBT o následující nominaci: 

1) Tomáš BARTOŠEK (BK Pardubice) 
2) Jakub VEČERKA (Basket Slovanka) – 1. náhradník 
3) Filip MARIAN (BK Lokomotiva Plzeň) – 2. náhradník 

V SBT žádá V ČBF o schválení této nominace a zároveň doporučuje V ČBF uhradit finanční 
náklady (úhrada dopravy, ubytování a stravování) nominovaného trenéra. V případě, že FIBA 
Europe schválí nominaci jednoho nebo obou náhradníků, navrhuje V SBT jejich finanční 
spoluúčast (úhrada dopravy).  
 
5. Různé  
 

- V SBT bere na vědomí rozhodnutí V ČBF, který jmenoval Lubora Blažka jako 
kontaktní osobu ČBF pro nově se tvořící Unii profesionálních trenérů. 

- V SBT obdržel žádost Juliana Betka o přiznání trenérské licence „C“ na základě 
absolvování školení ve Španělsku. V SBT, v souladu s Trenérským řádem ČBF 
(článek 4, bod 1), vyslovil s udělení licence souhlas. 

- Tomáš Kaprálek informoval V SBT, že FTK UP Olomouc otevírá ve školním roce 
2013/14 první ročník studia Trenérské školy pro získání trenérské licence „A“ 
(otevření je podmíněno minimálním počtem 8 zájemců o studium). Podrobné 
informace o studiu lze nalézt na webu SBT.  

 
  
Příští schůze V SBT se bude konat v pondělí 8. dubna 2013 v Praze na Strahově (zasedací 
místnost č. 234) od 9:30 hodin.       
 
 
Zapsal: Tomáš Kaprálek 
Ověřil: MVDr. Miroslav Vondřička 


