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Plán reprezentačních akcí v roce 2020 - aktualizace 

(kempy a turnaje)  

 

Reprezentace U17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenérsko-metodická komise ČBaS 

(květen 2020) 
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Cíle:  

- Rok 2020 bude především obdobím sestavování nového týmu reprezentantů, který bude 
(především hráči ročníku 2004 a hráči ročníku 2005 a mladší) směřovat k dvěma hlavním 
vrcholům v letech 2021 a 2022: mistrovství Evropy U17 2021 (ročníky 2005 a mladší); 
mistrovství Evropy U19 2022 (ročníky 2004 a mladší) 

- 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.  

 

Základní kritéria pro členství v reprezentaci 

- Tréninkový objem (ročník 2005 a mladší minimálně 6 tréninků týdně; ročník 2004 minimálně 7 
tréninků týdně). 

- Plnění úkolů zadaných reprezentačními trenéry (zlepšení v technických dovednostech, 
zvyšování kondiční připravenosti a podobně; tj. schopnost pracovat se zpětnou vazbou) a 
absolvování kondičních testů 2 x ročně.  

- Vedení tréninkového deníku v XPS dle zadání reprezentačních trenérů. 

- Výsledky, především mezinárodní. 

 

Spolupráce s hráči a jejich trenéry 

- Trenéři reprezentantů podporováni finančně, avšak pouze za předpokladu, že spolupracují a 
aktivně komunikují s vedením reprezentace příslušných kategorií. 

 

Kempy ve 2. polovině roku 2020: 

- 16. – 22. 8. – kemp (cca 8+8 hráčů, Český Krumlov) 

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

- 28. – 30. 9. – přípravný kemp před MM ČR U17 (8+8 hráčů, Český Krumlov) 

- 9. – 12. 11. – přípravný kemp před MM ČR U19 (8+8 hráčů, SC Nymburk) 

 

Turnaje ve 2. polovině roku 2020: 

- 1. - 3. 10. – MM ČR U17 v Českém Krumlově 

- 13. – 15. 11. – MM ČR U19 v Orlové 

  

V případě kolize doporučeného turnajového programu U17 s programem reprezentace U19 lze 
požadavky upravit (po předchozím souhlasu a vzájemné dohodě reprezentačních trenérů obou 
kategorií). 
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Složení reprezentace U17 bude zveřejněno nejpozději k 1. 9. 2020.  

Složení reprezentace bude nadále obměňováno dle výsledků a sportovních výkonů hráčů. Dále 
předpokládáme, že začátkem roku 2021 již jádro týmu pro ME U17 2021 bude zřejmé a fluktuace hráčů 
bude nižší. Výběr bude postupně zužován a prioritou bude sehrávání párů a koncentrace na svou hlavní 
disciplínu. 

Někteří hráči se zúčastní/budou pozváni, aby se zúčastnili pouze 1 typu přípravy (např. dvouhry), 
u jiných lze předpokládat vytížení jak ve dvouhrách, tak v párových disciplínách.  

 

Sledované turnaje:  

1) Výsledky na všech mezinárodních turnajích,  
2) MČR U19, MČR U17, 
3) okrajově rovněž: GPA ČR dospělých, GPA ČR U19 a GPA ČR U17 (pouze ročník 2005 a 

mladší).  

 

Předpokladem je, že nejlepší členové výběru U17 se poperou o nominaci na ME U19 jednotlivců 
(listopad 2020) a ostatní hráči svou přípravu budou směřovat k sérii podzimních mezinárodních turnajů 
a mistrovstvím ČR.  

 
 
Složení realizačního týmu reprezentace U17:  
 
Pavel Maňásek – trenér a osoba zodpovědná za reprezentační výběr U17 (725 951 090, 
manasekp@volny.cz), 
Pavel Florián – trenér (721 837 279, pavel.florian@czechbadminton.cz), 
Radek Votava – trenér (724 320 839, radek.votava@mybox.cz). 
 
 


