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Plán reprezentačních akcí v roce 2020 - aktualizace 

(kempy a turnaje)  

 

Reprezentace U19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenérsko-metodická komise ČBaS 

(květen 2020) 
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Cíl:  

Tým je v celém dvouletém období směřován k úspěchu na mistrovství Evropy U19 2020.   

Cílem reprezentačního výběru je zisk medaile, ať v soutěži družstev nebo jednotlivců.  

Cílem každého hráče je osobní úspěch na mistrovství Evropy, nikoliv jen prostá kvalifikace.  

 

Kempy ve 2. polovině roku 2020: 

Kempy výběrového týmu připravujícího se na mistrovství Evropy U19 v Polsku (předpokládané složení 

na kempech 6 + 6 hráčů), a to v těchto termínech: 

- 9. – 14. 8. – přípravný kemp (STaRS Karviná) 

- 26. 8. – kontrolní kondiční testování (SC Nymburk) 

- 13. – 17. 9. – přípravný kemp na turnaj Belgian Junior 2020 (SC Nymburk)  

- 18. - 22. 10. - herní přípravný camp před MEJ s dospělými reprezentanty (SC Nymburk) 

 

Turnaje ve 2. polovině roku 2020: 

- 29. – 30. 8. – GP A dospělých v Benátkách nad Jizerou (sledovaný turnaj) 

- 18. – 20. 9. – Belgian Junior 2020 (společný výjezd; počet hráčů bude upřesněn; ČBaS hradí 

náklady na trenéry, hráči poměrnou část svých turnajových nákladů) 

- 3. – 4. 10. – GP A dospělých v Praze (povinný turnaj pro nominované na MEJ) 

- 28. 9. – 3. 10. a 5. – 11. 10. – MS juniorů, Nový Zéland 

- 15. – 18. 10. – Czech Open 2020 (sledovaný turnaj) 

- 30. 10. – 3. 11. a 3. – 8. 11. – ME juniorů, Polsko 

- 13. – 15. 11. – MM ČR U19 v Orlové 

 

Trenérský tým si vyhrazuje právo požádat hráče, aby nastupovali na vybraných turnajích v párech, 

které jsou uvažovány pro nominaci na MEJ. 

Nominace na MEJ a proplacení plné výše nákladů na společná soustředění juniorského 

reprezentačního družstva jsou podmíněny splněním výše uvedených požadavků (výjimky možné 

pouze po domluvě s TMK a reprezentačními trenéry). 
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Složení družstva: 

6+6 pro přípravné kempy, doplněno o sparingové hráče.  

K „A“ týmu budou vybíráni hráči „B“ týmu, podle potřeb složení týmu a kontinuity práce s mladšími 
ročníky. 

Nominace na MEJ:  

- soutěž družstev nejméně 4 hráči + 4 hráčky, 

- soutěž jednotlivců dle obsazení všech disciplín (3 místa MS/WS/XD, 2 místa v MD/WD, 

předpoklad 5/6 hráčů + 5/6 hráček) 

- každý hráč v individuálním turnaji bude hrát jednu hlavní disciplínu, na kterou zaměří svou 

přípravu, a jednu doplňkovou disciplínu   

Tým U19 společně s trenéry pracuje již rok. Po odchodu Vítka Kulíška (člen na MSJ) se budou hledat 

nové páry pro MEJ (nejdéle do 30. 6. 2020). Proto bude stejně jako v minulém roce věnována velká 

pozornost párovým disciplínám (složení i tréninku). Samozřejmě bude probíhat i intenzivní příprava 

singlových hráčů. 

 

MSJ 

Prioritou pro juniorskou reprezentaci v roce 2020 je úspěch na MEJ; tj. potřeba odpovídající přípravy 

na tento turnaj. 

O účasti/neúčasti na MSJ rozhodne TMK v průběhu první poloviny roku 2020. Předpokládá se, že 
pokud se ČR MSJ zúčastní, kmenoví hráči výpravy pro MEJ (2/3 + 2/3 nejlepší) na MSJ startovat 

nebudou a svou přípravu i turnajový plán 100% podřídí úspěchu na MEJ. 

 

Kontakty:  

Michal Turoň, hlavní trenér reprezentace U19: +420 777 676 140, m.turon@seznam.cz 

Jan Bednář, asistent trenéra reprezentace U19: +420 607 712 800, janbed@centrum.cz 

 

 


