Plán přípravy české reprezentace
na mistrovství Evropy juniorů U17 2021

TMK ČBaS
15. 5. 2021

Český badmintonový svaz, z.s.

Cíl a klíčová data

-

Cíl: Ve společné spolupráci se připravit co nejlépe na reprezentaci České republiky
na Mistrovství Evropy juniorů U17.

-

Základní data o Mistrovství Evropy juniorů U17:
o

termín konání: 3. – 12. září 2021, místo konání: Podčetrtek, Slovinsko

o

právo startu: hráči a hráčky narození v roce 2005 a mladší

o

soutěž družstev:

o



13. 7. 20201 – termín pro přihlášení českého týmu



20. 8. 2021 – oznámení o nasazení



24. 8. 2021 – rozlosování turnaje



31. 8. 2021 – uzávěrka složení týmů



3. – 6. 9. 2021 – konání turnaje

soutěž jednotlivců:


10. 8. 2021 – termín pro přihlášení hráčů a hráček do všech disciplín
(účastnická místa České republiky – po třech místech ve dvouhře a smíšené
čtyřhře, po dvou ve čtyřhrách),
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23. 8. 2021 – oznámení o nasazení



24. 8. 2021 – rozlosování turnaje



7. – 12. 9. 2021 – konání turnaje
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Obecný popis
Plně si uvědomujeme současnou situaci, omezené možnosti přípravy a nedostatek turnajů. Tomu
musíme přizpůsobit přípravu a nominaci na turnaj.
Vycházíme z toho, že nejpozději dne 10. 8. 2021 je třeba odeslat složení českého týmu do soutěže
jednotlivců.
Při změně systému péče o talentovanou mládež poskytuje ČBaS podporu přípravy hráčů a hráček
v rámci SCM a VSCM/NC, přípravné kempy reprezentace se uskuteční v rámci VSCM/NC v Plzni;
výhoda kvalitního sparingu a trenérského vedení, motivace hráčů a hráček, zázemí centra atd.
Na základě tohoto data se reprezentační akce dají rozdělit takto:
1) Příprava do nominace na Mistrovství Evropy U17 (červen – červenec)
a. komunikujeme, sledujeme a pracujeme se širokým výběrem hráčů a hráček,
b. příprava probíhá především v rámci SCM/VSCM či klubů/oddílů, nad rámec denní
přípravy jsou hráči/hráčky zváni na reprezentační kempy,
c.

pozvání širokého výběru na nominační turnaj do VSCM/NC v Plzni,

d. do 10. 8. oznámení nominace do soutěže družstev a jednotlivých disciplín v soutěži
jednotlivců.
2) Finální příprava na Mistrovství Evropy U17 (srpen)
a. příprava je zaměřena již pouze na reprezentanty a reprezentantky nominované na
MEJ U17,
b. příprava probíhá především v rámci SCM/VSCM či klubů/oddílů, nad rámec denní
přípravy jsou hráči/hráčky zváni na reprezentační kempy,
c.

závěrečný kemp v rámci VSCM/NC v Plzni (povinný pro celý tým).

3) Mistrovství Evropy U17 (3. – 12. září 2021)
Veškeré informace a termíny budou po dohodě s trenéry reprezentačního výběru případně v detailech
upřesněny (nejpozději vždy s nominací na akci, tj. měsíc předem).
Informace o přípravě jsou popsány v tomto dokumentu, v případě potřeby dalších sdělení či
vysvětlení jsme vám k dispozici na on-line setkání rodičů a trenérů dne 24. 5. 2021 v plánovaném
časovém rozsahu 19:00 – 19:30.
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Příprava do nominace na Mistrovství Evropy U17 (červen – červenec)
Červen

1) Austrian Open U17
a. výsledky na turnajích BEC v tomto roce bereme vzhledem k situaci jako orientační
o současné výkonnosti hráčů a hráček, a to vzhledem k odlišným možnostem
přípravy;
b. volíme pouze jeden sledovaný turnaj, a to Austrian Open;
2) Pozvání hráčů a hráček do přípravy v rámci VSCM/NC v Plzni
a. respektujeme rozjezd pravidelné herní přípravy, účast na červnových turnajích BEC,
završení školního roku atd. – proto v červnovém termínu nepořádáme reprezentační
kemp,
b. nad rámec reprezentace však nabídneme vybraným hráčům/hráčkám možnost účast
v rámci přípravy VSCM/NC v Plzni; a to především hráče/hráče s prokázanou
výkonností na kempech či turnajích; předpokládané termíny pozvání na vícedenní
kempy:
i.

31. 5. – 4. 6. 2021,

ii. 14. – 18. 6. 2021,
c.

pozvaným hráčům a hráčkám jsou zajištěny náklady s výjimkou cestovného (hala,
trenérské vedení, míče, ubytování a stravování; dohled bude řešen individuálně ve
spolupráci s rodiči a trenéry).

Červenec
1) Přípravný kemp reprezentace U17
a. Termín: 12. – 15. 7. 2021 (pondělí – čtvrtek; první tréninková jednotka pondělí
dopoledne – poslední čtvrtek odpoledne),
b. místo: VSCM/NC Plzeň,
c.

nominace bude zaslána nejpozději měsíc předem, s případným upřesněním termínu
(obecně: pozvání širokého výběru U17), přičemž účast na kempu není povinná,

d. pozvaným hráčům a hráčkám jsou zajištěny náklady s výjimkou cestovného (hala,
trenérské vedení, míče, ubytování a stravování; dohled bude řešen individuálně
ve spolupráci s rodiči a trenéry).
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2) Pozvání hráčů a hráček do přípravy v rámci VSCM/NC v Plzni
a. popis vizte výše,
b. předpokládané termíny pozvání na vícedenní kempy:
i.

5. – 9. 7. 2021,

ii. 19. – 23. 7. 2021.
3) Kemp + nominační turnaj
a. Termín: 26. – 30. 7. 2021, pondělí – pátek (první zápasy/tréninkové jednotky pondělí
dopoledne – poslední pátek dopoledne),
b. místo: VSCM/NC Plzeň,
c.

nominace bude zaslána nejpozději měsíc předem, s případným upřesněním termínu
(obecně: pozvání širokého výběru U17),

d. pozvaným hráčům a hráčkám jsou zajištěny náklady s výjimkou cestovného (hala,
trenérské vedení, míče, ubytování a stravování; dohled bude řešen individuálně
ve spolupráci s rodiči a trenéry).
e. pro trenéry hráčů a hráček bude zajištěno ubytování a stravování – koučování a
spolupráce trenérů bude vítaná, chceme udělat společně co nejlepší výsledek na
MEJ,
f.

termín nominačního turnaje volíme co nejpozději před termínem nominace, aby se
hráči/hráčky mohli připravit a zároveň jsme během následující týdne mohli připravit
nominaci,

g. volíme prostředí národního centra (velká hala, navození atmosféry podobné
mistrovství Evropy),
h. následující týden po kempu a nominačním turnaji proběhne jeho vyhodnocení a
sdělení finální nominace,
i.

předběžný plán turnaje – chceme podmínky přizpůsobit MEJ U17:
i. v průběhu pěti dnů sehrajeme zápasy ve všech pěti disciplínách,
ii. stejně jako na MEJ se v průběhu dne budou měnit disciplíny,
iii. v případě nemoci nebo zranění zohledníme případnou předchozí vysokou
výkonnost, nicméně stejně jako na MEJ jde o to připravit se na konkrétní
termín,

j.
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Finální příprava na MEJ U17 (srpen)
1) Závěrečné kempy
a. Termín:
i. 16. – 20. 8. 2021, pondělí – pátek (první tréninkové jednotky pondělí
dopoledne – poslední pátek dopoledne), účast na kempu není povinná,
ii. 22. – 27. 8. 2021, pondělí – pátek (první tréninkové jednotky pondělí
dopoledne – poslední pátek dopoledne); účast kempu je povinná;
b. místo: VSCM/NC Plzeň,
c.

nominace bude zaslána nejpozději měsíc předem, s případným upřesněním termínu,
zváni všichni reprezentanti a reprezentantky nominovaní na MEJ U17,

d. veškeré náklady hrazeny (hala, trenérské vedení reprezentačních trenérů, míče,
ubytování, strava a fyzio), reprezentanti a reprezentantky si hradí pouze cestu.
2) Turnaje
a. vzhledem k lokaci turnajů v srpnu (U19: Bulharsko, Turecko, Španělsko, Dánsko;
U17: Turecko, Francie, Dánsko) navrhujeme sehrání přípravných zápasů v rámci
VSCM a využití sparingu v rámci centra a pozvaných hráčů/hráček,
b. případná účast na turnajích je individuálním rozhodnutím reprezentanta, prosíme
o sdělení startu v předstihu (do 30. 6. 2021).
Mistrovství Evropy U17
Veškeré konkrétní informace budou sděleny s oznámením nominace na Mistrovství Evropy U17 (do
10. 8. 2021).
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Úhrada nákladů
ČBaS hradí náklady reprezentace U17 v předpokládané celkové výši nejméně 700.000,- Kč:
-

úhrada startovné reprezentantů a reprezentantek U17 na Austrian Open U17,

-

úhrada nákladů na kempy a kvalifikační turnaj v Plzni; hráči a hráčky si hradí pouze cestu;

-

úhrada nákladů na srpnovou finální přípravu; hráči a hráčky si hradí pouze cestu;

-

úhrada nákladů trenérů;

-

kompletní náklady na ME (oblečení hráčů a realizačního týmu, cestovné, pojištění, ubytování,
stravování, odměna a náklady trenérů atd.) + případné navýšení nákladů (testy COVID,
karanténní pobyt atd.)

Spolu s přípravou v rámci SCM a VSCM předpokládáme v období leden – září 2021 podporu
reprezentantů U17 ve výši 1,5 mil. Kč.

Vzájemná komunikace a složení realizačního týmu
Po seznámení se s předložením dokumentem navrhujeme on-line setkání rodičů a trenérů, a to
v pondělí 24. 5. 2021 v plánovaném časovém rozsahu 19:00 – 19:30.
Trenér Pavel Maňásek na vlastní žádost u týmu skončil, a to v den zveřejnění tohoto plánu (15. 5.
2021), který TMK dle obecné koncepce vedení reprezentace kompletně připravila a předem předložila
Pavlu Maňáskovi k připomínkování. Vedení týmu dočasně převzala TMK, kontaktní osobou je Josef
Rubáš (775 021 012, rubas@czechbadminton.cz), která následně zajistí nové trenérské vedení.
Kompletní složení trenérského vedení do přípravy a na mistrovství Evropy juniorů U17 bude oznámeno
nejpozději do 30. 6. 2021.
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