Reprezentace k 1. 1. 2021

Český badmintonový svaz, z.s.

Obecně o reprezentaci
a) Důvodem pro jasné stanovení kritérií pro zařazení do reprezentace je snaha reprezentace
o jednoduchý a srozumitelný postup, který by zvýšil motivaci našich nejlepších
badmintonistů a badmintonistek.
b) Reprezentace je přímo navázaná na systém přípravy talentované mládeže. Hráči a hráčky
se připravují ve střediscích a centrech s hlavním cílem úspěšné reprezentace; do
reprezentace mohou být výjimečně zařazeni i hráči a hráčky mimo střediska a centra.
Trenéři a trenérky ve střediscích a centrech prostřednictvím Trenérské rady předkládají své
návrhy Trenérsko-metodické komisi. Zároveň jsou z těchto trenérů a trenérek jmenováni
hlavní trenéři a trenérky jednotlivých reprezentačních výběrů.
c) Výběr reprezentantů a jejich nominace do reprezentace se řídí komplexním hodnocením,
kde výkony a výsledky na mezinárodních turnajích BWF/BEC jsou hlavním, nikoli však
jediným kritériem. Do reprezentace se zařazuje hráč/hráčka na základě plnění daných
kritérií, stabilní výkonnosti, sledován je i růst výkonnosti v průběhu roku i meziročně.
d) O záležitostech a složení reprezentace rozhoduje s konečnou platností Trenérskometodická komise, která má ve vymezených oblastech rozhodovací pravomoc, když
využívá poradního hlasu Trenérské rady.
e) Reprezentační výběr na konkrétní šampionát (OH, MS, ME, EH, YOG, MSJ, MEJ) na návrh
reprezentačního trenéra schvaluje Trenérsko-metodická komise.
f)

Trenérské vedení navrhuje Trenérsko-metodická komise Výkonnému výboru ČBaS, když
rovněž zde využívá poradního hlasu Trenérské rady.

g) V roce 2021 byly ohledně reprezentačních výběrů zohledněny skutečnosti ohledně
koronaviru (zejm. zhoršená možnost sportovní přípravy, zkušební provoz center a nekonání
mezinárodních turnajů BWF/BEC a šampionátů), tj. byla preferována kontinuita výběrů
z roku 2020, s vhodným doplněním v jednotlivých kategoriích.

Reprezentace dospělých
Reprezentační družstvo bude tvořeno hráči/hráčkami, kteří splní níže uvedené základní výkonnostní
kritérium:
a) umístění do 200. místa na světovém žebříčku ve dvouhře, umístění do 120. místa v párové
disciplíně,
b) zisk alespoň 9200 bodů,
c) účast na některém ze šampionátu (OH, ME, MS, EH) v předchozím roce
a současně mají potenciál úspěšně reprezentovat na šampionátech v daném roce.
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V mimořádném případě (individuální potenciál, prokazatelné zvýšení výkonnosti, dlouhodobé zranění,
atd.) navrhuje doplnění reprezentačního družstva trenér dospělé reprezentace.

Složení reprezentace k 1. 1. 2021
Muži: Jaromír Janáček, Ondřej Král, Jan Louda, Milan Ludík, Adam Mendrek, Tomáš Švejda
Ženy: Alžběta Bášová, Michaela Fuchsová, Sabina Milová, Tereza Švábíková, Kateřina Tomalová,
Sharleen Tallulah Van Coppenolle

Reprezentace U22
Reprezentační družstvo U22 bude tvořeno hráči/hráčkami, kteří splní níže uvedené základní
výkonnostní kritérium:
a) První rok v kategorii dospělých (U20): členství v reprezentačním družstvu U19 a v době svého
zařazení do družstva U19 účast na některém ze šampionátů (MEJ, MSJ, YOG),
b) druhý rok v kategorii dospělých (U21): účast nejméně na 7 turnajích okruhu BEC/BWF
v předchozím roce,
c) třetí rok v kategorii dospělých (U22): účast nejméně na 7 turnajích okruhu BEC/BWF
v předchozím roce a současně umístění do 400. místa na světovém žebříčku ve dvouhře či
umístění do 240. místa v párové disciplíně.
Cílem pro hráče/hráčky přecházející z juniorské kategorie je docílit během tříletého období lepší
možnosti jejich adaptace v seniorské kategorii.
Podmínkou zařazení do reprezentace je podepsání reprezentační smlouvy.

Složení reprezentace U22 k 1. 1. 2021
Muži: Tadeáš Brázda (U20), Martin Dostál (U20), Jiří Král (U21, 12 turnajů), Vít Kulíšek (U21, 7 turnajů)
Ženy: Lucie Krpatová (U20), Kateřina Zuzáková (U20), Kateřina Mikelová (U20)
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Juniorská reprezentace
Reprezentační juniorské družstvo U17 a U19 bude tvořeno hráči/hráčkami, kteří splní níže uvedená
základní výkonnostní kritéria:
a) Reprezentace U17: alespoň 5 startů na turnajích okruhu BEC/BWF či juniorském circuitu
v předchozím roce,
b) Reprezentace U19: alespoň 7 startů na turnajích okruhu BEC/BWF či juniorském circuitu
v předchozím roce,
Reprezentační výběry budou aktualizovány po rozběhnutí soutěží (nejdříve k 1. 7. 2021).
Složení reprezentace U19 k 1. 1. 2021
Junioři: Adam Ehm, Jan Janoštík, Dominik Kopřiva, Matěj Rzeplinski, David Smutný, Adam Šulc
Juniorky: Soňa Hořínková, Marie Růžičková, Martina Ševčíková, Klára Šilhavá, Kateřina Valentová,
Tallulah Van Coppenolle
Složení reprezentace U17 k 1. 1. 2021
Junioři: Ondřej Běhounek, Daniel Dvořák, Vojtěch Havlíček, Patrik Hrazdíra, Pavel Maňásek, Ondřej
Pálinkáš, Jan Rázl, Václav Simon
Juniorky: Petra Benišová, Barbora Bursová, Kateřina Koliášová, Kristina Kozempelová, Lucie Krulová,
Kateřina Osladilová, Petra Maixnerová, Lucie Skařupová
Juniorská reprezentace U15
Po rozběhnutí soutěží (nejdříve k 1. 7. 2021) bude sestaveno širší družstvo, s následným užším
výběrem pro MEJ U15 2022.
Trenérské vedení reprezentačních výběrů v roce 2021
Reprezentace dospělých: Petr Koukal, Josef Rubáš (trenéři VSCM/NC)
Reprezentace U19: Stanislav Kohoutek (trenér SCM Brno)
Reprezentace U17: Pavel Maňásek (trenér SCM Hradec Králové)
Reprezentace U15: Markéta Osičková (trenérka SCM Praha)
Při výběru trenérů a trenérek bylo zohledněno rozmístění reprezentantů do jednotlivých center.
Trenéři v SCM vzájemně spolupracují na vedení juniorských výběrů.
Po konci zkušebního období provozu SCM a VSCM/NC, resp. se začátkem plného provozu center,
bude složení vedení reprezentačních výběrů aktualizováno.
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