
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Reprezentace U19 
(platnost od 1.1.2023) 

  



 
  Český badmintonový svaz, z.s. 

 

 
 
Hlavní trenér:  Jean van Coppenolle  

Asistent:   Tomasz Mendrek 

Cíl:   MEJ 2024, přechod do reprezentace U23, specializace. 

Nominace: 
2005 - Dvořák Daniel, Rázl Jan 
2006 – Fuciman Patrik, Hrazdíra Patrik, Havlíček Vojtěch, Cirók Josef 
2005 – Maixnerová Petra  
2006 – Krulová Lucie, Osladilová Kateřina, Koliášová Kateřina, Benišová Petra,   

 Sedláčková Vanda 
 
 
 
Plán přípravy I. pololetí 2023: 
 

3.- 5.2.2023  ST  MČR dospělých, České Budějovice (van Coppenolle) 

9. - 12.2.2023          ST  BEC U19, Pecs, Maďarsko (van Coppenolle) 

18- 19.2.2023          DT       GPA U19 Pardubice 

23 -26.2.2023          RC       Reprezentační camp– Plzeň (van Coppenolle) 

1. - 5.3.2023            DT  Haarlem, Holandsko 

8. - 12.3.2023          RV,ST  German Junior, Berlín, Německo (van Coppenolle) 

13.-14.5.2023 ST  GPA U19 Brno Slatina (van Coppenolle) 

27.-30.6.2023 DT  All England Junior, Birmingham 

 

Další doporučené turnaje DT prosím vyberte z nabídky Badminton Europe:  
International Junior Calendar - ODKAZ 

International Elite Calendar - ODKAZ 

Upozornění: turnaje se do kalendáře BE vkládají i v průběhu roku 

 

Prosím všechny hráče o zaslání plánu turnajů (stačí rámcově) na můj email 
vancos13@gmail.com  
 
 
 
 



 
  Český badmintonový svaz, z.s. 

 

KLASIFIKACE TURNAJOVÉHO PLÁNU 

1.  Mistrovství Evropy 

- nominuje ČBaS 

- svaz zajišťuje všechny náležitosti, náklady podle rozpočtu ČBaS 

- účast reprezentačního trenéra a asistenta  

2. Reprezentační výjezd (RV) 
- Nominace 4 + 4 hráči 

- ČBaS hradí cestovné, startovné, ubytování a míče 

- Hráči si hradí stravu 

- ČBaS zajišťuje přihlášení, ubytování a dopravu 

- Účast reprezentačního trenéra a asistenta 

- Koučink pro všechny nominované hráče (možnost koučinku i dalších 

reprezentantů, kteří nebyli nominováni – pokud to časový plán turnaje dovolí) 

3. Sledovaný turnaj (ST) 
- Reprezentační trenér předem vyhlásí sledované turnaje na půl rok dopředu. 

Vždy bude alespoň jedno české GPA a MČR dané kategorie ročně. 

- Účast na sledovaných turnajích je povinná! 
- Hráči si vše zajišťují sami (přihláška, ubytování, cesta, strava) 

- Hráči startují na vlastní náklady 

- Účast reprezentačního trenéra nebo asistenta trenéra 

- Trenér (asistent) koučuje hráče dle vlastního uvážení (vybírá si zápasy podle 

svých potřeb, potřeb týmu) nebo hráče pouze sleduje. Žádnému hráči 
nevzniká „přednostní“ právo na koučink! 

4. Doporučený turnaj (DT) 
- Seznam turnajů doporučených reprezentačním trenérem s ohledem na 

turnajový plán (poměr zahraniční/domácí turnaje, kategorie...) – zveřejněný 

půl roku předem 

- Hráči si vše zajišťují i platí sami 

- Bez účasti reprezentačního trenéra či asistenta 

5. Reprezentační camp (RC) 
- Soustředění reprezentací jednotlivých kategorií 

- Účast reprezentačního trenéra a asistenta 

- Hráči mají finanční spoluúčast (doprava, pobytové náklady) 



 
  Český badmintonový svaz, z.s. 

 

- ČBaS hradí náklady na trenéry, halu a míče 

REPREZENTACE U19 

- 6 + 6 hráčů 
- MSJ U19 – nominace svazu podle míst na turnaji a výsledků hráčů, náklady 

a organizaci zajišťuje ČBaS 
- Reprezentační výjezd – 3x ročně – 4 + 4 hráči, organizuje a hradí ČBaS 

(příspěvek hráčů) – juniorské i dospělé turnaje 
- Sledovaný turnaj – 6x (2x mezinárodní, 2x MČR U19, dospělý, 2x GPA U19, 

dospělí) 
- Doporučený turnaj – 7x mezinárodní (povinně) 
- Reprezentační camp – 5x ročně (jaro, 2xléto, podzim, zima) + campy ve 

VSCM (NC) – hrazeno ČBaS, hráči si zajišťují a hradí dopravu a jídlo 
 

   Jean van Coppenolle 
Reprezentační trenér U19 


