
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace výběru ČR  

k reprezentaci na MEJ U15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenérsko-metodická komise ČBaS 

(15. 9. 2021) 
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Termín a místo konání MEJ U15: 18. – 20. 2. 2022, Lahti (Finsko) 

 

Disciplíny: MS, WS, MD, WD, XD – jeden hráč/hráčka může být přihlášen/a nejvýše do dvou disciplín, 

přičemž kvóty jsou určeny tak, že do dvouher je možné nominovat 2 hráče/hráčky a do párových disciplín 

po 2 párech  

 

Účastníci: hráči/hráčky narození/é v roce 2008 a mladší 

 

Trenéři pověření vedením týmu: Oscar Martínez Salán, Markéta Osičková, Tomáš Krajča (na MEJ U15 

bude trenérské vedení jmenováno samostatně v rámci nominace)  

 

Nominace: Nominace na turnaj včetně trenérského vedení bude oznámena nejpozději do 16. 12. 2021 

předpoklad nominace: 6 – 8 hráčů/hráček (např. při 6 hráčích: 3 hráči + 3 hráčky, 4 hráči + 2 hráčky apod.).  

 

Na základě „Směrnice pro výběr a vedení reprezentace“ TMK nesestavuje individuální reprezentační 

výběr jako v případě U17 či U19. 

 

Výběr na Mistrovství Evropy U15 bude sestaven na základě těchto kritérií: 

- účast, výsledky a výkony na sledovaných turnajích, bude přihlédnuto k:  

o výsledkům a výkonům na „turnajích pro nasazení na MEJ U15“ daných BE (seznam 

vizte níže na str. 3) a na MČR U13/U15/U17/U19, 

o vzhledem k proměnlivé výkonnosti hráčů a hráček zohlednění výsledků v období září 

– prosinec 2021; doporučujeme uvážlivou volbu přípravy a turnajů (vizte níže).  

- přístup a potenciál hráče, zdravotní stav a chování hráče. 

 

Doporučení:  

Hráči/hráčky, kteří/které chtějí uspět v této kategorii, by především měli mít zautomatizované základní 

dovednosti, které mohou v dalších kategoriích rozvíjet (správné držení a ovládání rakety, příprava na 

všechny základní údery, provedení všech základních úderů, split-step a rytmus pohybu po kurtu, základy 

taktiky); poslední MEJ U15 ukázalo, že hráči/hráčky evropsky vyspělých zemí tyto dovednosti ovládají 

zcela samozřejmě, čeští hráči/hráčky v tomto mají obecně rezervy.  

Dále doporučujeme periodizaci přípravy dle standardního sportovního modelu pro hráče/hráčky téo 

věkové kategorie (delší přípravná období + rozvoj dovedností v několikatýdenních blocích + dostatečné 

volno a regenerace).   

Ohledně turnajů lze jen doporučit účast na 4 – 5 sledovaných turnajích, alespoň 2 zahraničních; 

dohromady ne více než 10 turnajů za šestiměsíční období; cílem je rozvíjet dovednosti, získat mezinárodní 

zkušenosti a nikoliv objíždět turnaje s vidinou „někdy to vyjde“. 
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Příprava: 

Příprava hráčů a hráček probíhá především v klubech/oddílech/sportovních střediscích/sportovních 

centrech, společné kempy vybraných hráčů proběhnou v těchto termínech (předběžné termíny kempů): 

Kemp v SCM Praha 27. – 28. 9. 2021 

Kemp v SCM Praha 23. – 24. 10. 2021  

Kemp v SCM Praha 6. – 7. 11. 2021 

 

Sledované turnaje:  

Na níže uvedených turnajích bude přítomen reprezentační trenér/trenérka, který bude sledovat výkony  

a výsledky českých hráčů/hráček.  

Na zahraničních turnajích je rovněž k dispozici ke koučování hráčů/hráček, přičemž přednost budou mít 

hráči/hráčky zařazení do SCM Brno, SCM Praha a reprezentace U17/U19. 

Pokud máte zájem o koučování, uveďte to v přihlášce na turnaj. 

Seznam sledovaných turnajů (případné další turnaje budou doplněny):  

- 24. – 26. září, Croatian U15, Záhřeb  
- 21. – 23. října, Danish U15, Odense  
- 29. – 31. října, Adria U15, Opatija 
- 26. – 28. listopadu Nation to Nation (plánováno jako reprezentační výjezd 4 + 4) 

- 4. – 5. prosince, MČR U17, Český Krumlov 
- 6. – 8. prosince, Czech U17, Český Krumlov 
- 11. – 12. prosince, MČR U15, Praha 
- 18. – 19. prosince, MČR U19, Brno 

  

Turnaje pro nasazení: 

Ukrainian Open Tournament in memory of S.M.Kosenchuk (U15)  
Srebrna Zogica Tournament (U15)  

Spanish International U15  

VICTOR Hofsteig Youth International (U15)  

Serbian Youth International - NOVI SAD (U15)  

AMOT Israel Youth (U15)  

HASKOVO Bulgarian U15 International  

28th Sigulda Youth International (U15)  

Hellas International U15  

Turkey U15 Open  

Refrath Cup U15  

Tournoi U15 LNAB  

MULTI ALARM U15 International Championships  

TEM Junior & Youth International (U15)  

8th LI-NING Zagreb Youth Open (U15)  

German Ruhr U15 Internationals  

VICTOR Denmark Junior (U15)  

Talsi Youth Open (U15)  

Lithuanian U15  

Swedish Youth Games (U15)  

Estonian Youth International (U15)  

Cyprus Youth International (U15)  

International Youth Tournament (U15)  
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PERFLY French International Borders (U15)  
 
V případě, že se MEJ bude hrát později, než je plánováno, je možné, že budou do seznamu přidány 
další turnaje. Po odehrání všech turnajů bude vyhodnocena úroveň turnaje podle počtu přihlášených, 
podle počtu účastnících se zemí a názoru expertů. Ne všechny turnaje budou mít stejnou váhu. Bude 
využito 5 nejlepších výsledků v disciplíně. 

 
Další turnaje, které se budou brát v úvahu: 

• Výsledky z MEJ U17  

• BEC European U17 Ranking (poslední aktualizovaný žebříček před losováním)  

• Pořadí přihlášek ČBaS 

 
 

 

 


