
Zápis ze schůze basketbalových trenérů oblasti jižní Morava 

27.5.2018 – Brno, hala Morenda 

 

Přítomni za SBT: Bc. Eva Vyroubalová 

   Bc. Tomáš Hlobil 

 

  za STK:  Ing. Vilém Cígler 

 

Přítomnost trenérů: 35 (viz. prezenční listina) 

 

Informace k soutěžím – pan Cigler: 

 

1. Zhodnocení soutěží 2017/2018 – celkově problematická sezóna s ohledem na zmenšené množství 

hracích termínů (státní svátky a prázdniny) versus spousta nemocných a absencí hráčů zapříčinily 

v uplynulé sezóně nezvykle mnoho odložených zápasů, a tedy problémů s hledáním termínů pro 

následné dohrávky. Apel na trenéry kvůli vstřícnosti při dohrávkách zápasů. Už teď je jasné, že 

v sezóně 2018/2019 bude termínový problém v únoru (dochází v zásadě k navázání jarních prázdnin 

ve školách dotčených okresů těsně za sebou). 

2. Soutěže mužů – plánuje se sloučení OPII a OPIII – důvodem je nedostatek hráčů. Snaha o naplnění 

OPI na plný počet 12 družstev, ostatní družstva budou hrát OPII. 

3. Ženy v OPI budou mít zásadě stejný model jako v uplynulé sezóně, přičemž OPI bude v nadcházející 

sezóně mimo  termín juniorek. Důvodem je vhodná a potřebná účast mladých hráček v této soutěži. 

4. Soutěže NRS – bude pokračovat dále ve stejném režimu. Pořadatelská oblast se určuje dle 

přihlášených počtů družstev z ní. Pokud bude pořadatelem STK JM, zatím není rozhodnuto, jestli 

systémem dvojzápasů nebo jednotlivých zápasů. V uplynulé sezóně měla U17 NRS (střední Morava) 

sólo zápasy, systém takto byl odsouhlasen prostřednictvím e-mailové dotazovací akce. Řešit se bude 

po uzávěrce přihlášek. 

5. Hlášení zápasů - informace z STK – apel na včasné hlášení zápasů, je problém s termíny, dost často 

jsou nahlašovány po termínu nebo na poslední chvíli. Dále informace k ukládání zápisů, cca 90% ok, 

někteří to ukládají pozdě, bylo nutné ukládat pokuty (zmíněna MPII). Apel na zlepšení kvality scanů 

nebo fotek, které se do systému vkládají, je nutno bezpodmínečně zajistit čitelnost scanu. 

6. Soutěže minižactva - návrh oblastního metodika p. Bednáře, týkající se případných změn v soutěžích 

minibasketbalu, byl dlouho diskutován napříč oblastmi. Nakonec nebyl ze strany VV ČBF schválen a 

tak platí varianta, kdy jednotlivé oblasti mohou sami rozhodnout, jakým systémem budou 

minižákovské soutěže organizovat. 

7. Ze strany výboru ČBF JM a STK JM bylo navrženo pro kategorie U10 – U13 hrát systémem 

turnajovým, tj. tři družstva v místě pořadatele, systémem každý s každým. K pořadatelství 

jednotlivých turnajů by se kluby na počátku přihlásily, aby si mohly s dostatečným předstihem 

zarezervovat halu. Do dané soutěže by byly automaticky zařazeny všechny přihlášené kluby 

(případně i s více družstvy stejné kategorie) s tím, že se mohou z některých turnajů s dostatečným 

časovým odstupem (bude upřesněno v rozpise soutěží) před jeho uskutečněním odhlásit (např. 

z důvodů vyšší nemocnosti, aktuálně nedostatečného počtu hráčů apod.).  Turnaje by byly pořádány 

jedenkrát za měsíc. Vzhledem k tomuto počtu termínů je možnost i turnaj čtyř družstev v místě 

pořadatele. Vše bude řešeno dle počtu přihlášených družstev. 



8. V soutěžích minižactva se v souvislosti se změnou uvedenou v předchozím bodu nebudou tvořit 

výsledkové tabulky, pouze evidovat výsledky v jednotlivých turnajích samostatně. Důvodem je 

eliminovat „honbu za výsledky“ v průběhu sezóny a umožnit tak trenérům zapojit do hry co největší 

počet hráčů. Tento způsob má umožnit „malým“ klubům zapojení do více soutěží i přesto, že 

nedisponují potřebným počtem min. 12-15 hráčů v družstvu.  

9. Při střídání hráčů v soutěžích mini bude dodržováno pravidlo pro střídání passarelle (nutná účast 

min. 8 hráčů pro utkání).  V kategorii mini může dojít (stejně jako v ostatních mládežnických 

kategoriích) k udělení výjimky maximálně 3 starších hráčů do nejbližší nižší věkové kategorie. 

V případě této výjimky nesmí hráč startovat ve své a starší věkové kategorii za žádné družstvo. 

10. Pro postup družstev v kategoriích U11-U13 na MČR/NF budou uspořádány otevřené kvalifikace, ze 

kterých vzejdou vítězové s právem účasti na uvedených celorepublikových vrcholných turnajích. 

Z druhého či třetího místa bude možné ucházet (přihlásit) se k účasti na Festivalech mini. Kvalifikace 

se mohou účastnit pouze družstva, která splňují pravidla a řády pro danou kategorii – tj. nebudou mít 

pro účast v kvalifikaci žádnou výjimku, platí pravidla minibasketbalu.   

11. Soutěže děvčat se budou dle počtu přihlášených družstev hrát stávajícím způsobem, případně bude 

možné přejít na výše uvedený způsob turnajový. Dívčí družstva se mohou přihlásit i do soutěže 

chlapecké v kategorií U10-U12 (U13 k diskuzi s kluby, které mají tuto dívčí kategorii). 

12. Turnaje přípravek U10 – systém se uchytil, snaha ČBF tento způsob rozšířit v rámci republiky s tím, 

aby byly tyto turnaje pro děti zpestřeny např. dovednostními či obratnostními soutěžemi apod. 

Cílem by bylo, aby družstva hned neodjížděla po odehrání druhého zápasu. V rámci JM bude systém 

v nadcházející sezóně dále pokračovat stejným způsobem. 

13. Informace ze strany Komise minibasketbalu - Veronika Widnerová upozornila na to, že kvalifikace 

budou muset být samostatně vypsány pro jednotlivé kategorie samostatně pro dívčí a chlapeckou 

složku i pro NF mixů. Z publika zazněl požadavek, aby byly kvalifikace uspořádány s větším 

předstihem před konáním MČR/NF, než tomu bylo v uplynulých sezónách. Ze strany STK 

konstatováno, že se s tím počítá. Účastnící kvalifikací tj. pořadatelé a družstva budou do skupin 

nalosováni. 

14. Zazněla informace od Miroslava Pospíšila - celý systém práce z mládeží v celé ČR je nastaven velmi 

špatně a je neustálou honbou za výsledky, přičemž do nejvyšších soutěží a reprezentací se dostává 

čím dál tím menší počet hráčů z oblasti. Dále upozorněno na velký nedostatek trenérů s tím, že 

sportovní fakulty, které by problém měly řešit, zde velmi zaostávají. 

15. Návrh Jana Widnera – místo kvalifikace uspořádat na konci sezóny velký otevřený turnaj, vítěz se má 

stát přeborníkem oblasti s právem postupu na MČR/NF. Turnaj bude dle pravidel minibasketbalu, 

bez věkových výjimek. 

16. Dále upozorněno na úskalí více mini družstev klubu jedné věkové kategorie versus jejich oficiální 

soupisky, tj. je nutné dořešit soupisku, se kterou se družstvo zúčastní kvalifikace a následně odjede 

na MČR/NF. 

17. Vznesen požadavek, aby soutěže NRS (konkrétně zmíněny U17 a U19) byly v opačných termínech 

z důvodu účasti hráčů, kteří nedostanou moc herního času v ligových soutěžích. Bylo vysvětleno, že 

vzhledem k celonárodní působnosti NRS a společné termínové listině to tak nelze řešit - celý 

termínový kalendář by tím byl narušen. 

 

 

Zapsal: Ing. Pavel Vyroubal 


