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Plán reprezentačních akcí v roce 2020 

(kempy a turnaje)  

 

Dospělá reprezentace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenérsko-metodická komise ČBaS 

(prosinec 2019) 
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Cíle  

- dlouhodobým cílem reprezentace dospělých je v souladu s požadavky MŠMT úspěšná účast 
na olympijských hrách a zisk medaile na vrcholných akcích typu ME/MS,  

- v souladu s výše uvedeným by osobním cílem každého hráče měla být cílená příprava a úspěch 
na výše popsaných šampionátech, nikoliv jen prostá kvalifikace, která je u reprezentantů 
potvrzením výkonnosti.  

 

Kempy 

- reprezentanti se připravují individuálně, ČBaS na jejich sportovní činnost finančně přispívá 
(PSP, IPR, MIPR),  

- 5. – 9. 2. 2020: kemp před Mistrovstvím Evropy družstev mužů a žen (6 + 6 nominovaných 
hráčů, SC Nymburk), 

- předpoklad: listopad/prosinec 2020 – kemp/kempy v SC Nymburk před kvalifikací na Mistrovství 
Evropy smíšených družstev. 

 

Testování motorických dovedností 

- první termín testování: pondělí 9. března 2020 od 9:00 hodin v SC Nymburk, 
 

- zbývající dva termíny budou upřesněny v průběhu roku, nicméně druhý termín předpokládáme 
v průběhu července/srpna a třetí termín v průběhu listopadu/prosince 2020, 
 

- základní podmínky účasti:  
o reprezentanti mají za povinnost zúčastnit se alespoň 2 testování ze 3 termínů  

a absolvovat všechny dílčí testy, 
o hráči dlouhodobě se připravující v zahraničí mohou požádat o výjimku a v době konání 

testů mohou zaslat videozáznam z testování + výsledky,  
o výsledky testování budou mít vazbu na výši podpory DPP.  

 

Funkční testování (VITAL Praha) 

- testování je pro reprezentanty dobrovolné, 
 

- konkrétní termíny testování budou sjednány v komunikaci mezi reprezentantem a kondičním 
trenérem Mgr. Václavem Kainem.  

 

Reprezentační turnaje  

- níže jsou popsána jen hlavní data, detailní informace o akcích naleznete na stránkách 
BWF/BEC. 
 

- Mistrovství Evropy družstev mužů a žen: 11. – 16. 2. 2020, Liévin (Francie)   

Hlavní data: 

o 9. 2. 2020 – odlet,   



3 

 

o 11. – 13. 2. 2020 zápasy ve skupinách,  
o 14. 2. 2020 – návrat.  

Mistrovství Evropy jednotlivců: 21. – 26. 4. 2020, Kyjev (Ukrajina) 
 
Hlavní data: 

o 18. 2. 2020 – světový žebříček, který určí postupující,  
o 27. 2. 2020 – termín pro potvrzení účasti (první fáze kvalifikace), 
o 2. 3. 2020 – termín pro potvrzení účasti (druhé fáze kvalifikace), 
o 31. 3. 2020 – světový žebříček, který určí nasazení.  

 
- Olympijské hry: 24. 7. – 9. 8. 2020, Tokio (Japonsko) 

 
Hlavní data:  

o 26. 4. 2020 – konec kvalifikace, 
o 30. 4. 2020 – světový žebříček, který určí postupující,  
o do 6. 7. 2020 – rozdělení a potvrzení všech účastnických míst.  
o 25. 7. – 3. 8. 2020 – konání badmintonového turnaje.  

 
 

- Kvalifikace na mistrovství Evropy smíšených družstev: 4. – 6. 12. 2020 (místo bude určeno)   

 

Složení realizačního týmu na reprezentační turnaje  
 

- Mistrovství Evropy družstev: 11. – 16. 2. 2020, Liévin (Francie): Petr Báša a Petr Koukal ml. – 
trenéři, Jaroslav Suchan – masér 
    

- na další akce bude realizační tým oznámen v dostatečném předstihu 
 

 
Kontaktní osoby  
 

- Josef Rubáš, předseda TMK (775 021 012, jrubas@seznam.cz) 
 

- Pavel Florián, vedoucí sportovního úseku (721 837 279, pavel.florian@czechbadminton.cz) 
  


