
Zápis ze schůze basketbalových trenérů oblasti jižní Morava 

26.5.2019 – Brno, hala Morenda 

 

Přítomni za SBT: Bc. Eva Vyroubalová 

   Bc. Tomáš Hlobil 

  za STK:  Ing. Vilém Cígler 

Host za ČBF:  Roman Bednář (oblastní metodik ČBF) 

 

Přítomnost trenérů: 17 klubů / 24 trenérů (viz. prezenční listina) 

 

Informace k soutěžím – pan Cigler: 

 

1. Shrnutí k systému elektronické komunikace s ČBF (hlášenky, výsledky, zápisy atd.). Situace je celkově 

lepší než v minulé sezóně, i když se občas stále najdou stále stejní jedinci, kteří s touto formou mají 

problém. Systém pro NRS - nadále nebude povinná nutnost zadávání statistik. 

2. Zhodnocení soutěží 2018/2019. Celkově lepší sezóna, proběhly informace o jednotlivých kategoriích 

od mužů po mini. 

3. Soutěže mužů – nahoru do II. ligy postupuje Kyjov, dolů do OP I sestupuje Slovan Černá Pole. Zmíněn 

problém u NRS U19, kdy se hrálo turnajově v základní části a následně byl problém s nadstavbou, kdy 

některé týmy už dále nechtěly moc hrát. 

4. Soutěže NRS – budou 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, jednotlivých zápasů nebo v režimu so-ne. Řešit se bude po uzávěrce přihlášek 

dle počtu přihlášených družstev. 

5. Předneseny informace spojené se systémem pro kategorie U10 – U13. Vyzdviženy pozitiva (omezena 

honba za výsledky, omezen počet zápasů). Naopak z některých klubů byly v průběhu sezóny 

vzneseny připomínky, že je málo zápasů (dle velikosti členské základny) a dále připomínky k systému 

kvalifikací. Zmíněn významný rozdíl ve výkonnosti některých družstev (zejména v kategorii U13), kdy 

se v soutěži sešly v zásadě 3 úrovně technických dovedností družstev. 

V kategorii U11 a U12 tyto problémy v zásadě nebyly. V kategorii U12 byla zařazena 2 družstva dívek, 

což se ukázalo jako dobré řešení, tyto družstva doplnily soutěž na „rozumný“ počet a soutěži to 

prospělo. Zmíněny samostatné soutěže děvčat versus nedostatek družstev – byl diskutován návrh 

spojené soutěže nejen v kategorii U12, ale i U11. 

Přednesen návrh na losování do turnajů – pouze na první turnaje by nominace byla určená losem a 

poté už by probíhalo nasazování dle výkonnosti. Maximální počet družstev do turnaje budou tři. 

Loňský model, kdy některé turnaje měly čtyři účastníky se projevil jako problematický s ohledem na 

počet zápasů a obsazenost hal. S ohledem na tuto skutečnost pokud nebude počet družstev v soutěži 

dělitelný 3, pak zbývající družstva v daném termínu odehrají dvojzápas systémem „polski¨. 

6. Pro postup družstev v kategoriích U11-U13 na MČR/NF panuje většinový názor uspořádat nadále 

formu otevřené kvalifikace, ale vícezápasovým způsobem, nikoli jen jedním turnajem. Ze strany pana 

Bednáře upozorněno na fakt, že příliš dlouhodobá kvalifikace může být kontraproduktivní – přihlásí 

se do ní i družstva, která na to nemusí mít výkonnost a pak se to zvrtne zpět na původní systém a 

„pojede“ se po dvou kolejích a zase se budou řešit výsledky … 



Názor z publika - dlouhodobé kvalifikace jsou zbytečné, zejména u U11 a U12, na zvážení je kategorie 

U13. Víceméně podpořen návrh odehrát kvalifikaci dvoukolově (bez hlasování). 

Dále padl návrh spojit jak U11+U12+U13 soutěže dívek i chlapců do jedné soutěže. 

Zde protiargument – rozdíly ve fyzické a intelektuální vyspělosti. 

Požadavek – zpřehlednění webových stránek z rozpisem turnajů. Snaha bylo to řešit již vloni, ale bylo 

to odloženo. Aktuálně se to prý již nějak řeší …  

Stejně tak námět na úpravy Lerisu s ohledem na např. zrušení hostování …, aby bylo možné zadat 

zrušení hostování elektronickým způsobem, nikoli jako doposud, kdy se musí zasílat emailem 

speciální požadavek matriční komisařce. 

Upozorněno na soupisky u kvalifikací – musí být samostatné soupisky splňující pravidla dané 

kategorie (kromě kategorie U11 mix). 

Dále upozorněno na fakt, že může nastat termínová kolize při sloučených soutěžích  – ČBF zvažuje 

vrátit zpět loni zavedený souběh termínů v jednotlivých kategorií jak pro ženské, tak i mužské 

soutěže. 

Dále zazněl z publika požadavek na větší množství turnajů U10 v rámci oblasti a také na dřívější 

přihlášení do soutěže. 

7. Turnaje přípravek U10 – vyzdvižen stávající způsob, některá družstva se zapojila i do celostátních 

soutěží U10, zde zmíněno pozitivum z hlediska zařazení i dovednostních soutěží, ale také negativum, 

které je v případě, že trenér má být, kromě starosti o své družstvo, ještě zapojen do rozhodování 

utkání, což je problém z hlediska odpovědnosti trenéra za děti na dotčené akci. Pak tento trenér 

nemá moc možnost se zodpovědně o svěřené děti postarat. Ze strany pana Bednáře zmíněny výhody 

zapojení dětí U10 mimo oblast, navázání nových kontaktů atd. Snahou je, aby se do soutěží 

zapojovaly děti právě jen daného ročníku. Zde zaznělo několik protiargumentů, které se týkaly účasti 

právě mladších dětí než U10 (důvodem nedostatek hráčů jednoho ročníku). 

8. V souvislosti s bodem 8 ze strany pana Bednáře zmíněna informace, že ČBF zvažuje zavedení 

kategorie U9 – zatím k tomu není více informací. 

9. Zmíněny změny v systému licencí trenérů - ve zkratce předneseny informace souvisejícím s důvody 

většího množství kategorií licencí, hlavním smyslem je rozdělení seminářů a informací předávaných 

trenérům, pro jednotlivé věkové a výkonnostní kategorie. Podrobné informace jsou uvedeny 

v novém trenérském řádu platném od 16.5.2019. 

Přednesena námitka, že nový systém se jeví jako velmi složitý a nepřehledný. Dále vznesen dotaz, 

jaké je uplatnění našich trenérů v zahraničí a jaký byl vlastně smysl této velké změny. Ze strany pana 

Bednáře bylo podrobněji vysvětleno, že hlavní myšlenkou celé změny systému vzdělávání trenérů je 

právě rozdělení na věkové kategorie a cílené směrování informací odpovídajících dané úrovni 

licence. 

 

 

Zapsal: Ing. Pavel Vyroubal 


