
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentace U17 
(platnost od 1.7.2022) 

  



 
  Český badmintonový svaz, z.s. 

 

 
 

Hlavní trenér:  Mgr. Michal Turoň 

Asistent:   Matěj Hubáček 

Cíl:   MEJ U17 2023, přechod do reprezentace U19, postupná specializace 

Nominace: 
2007 – Čepela Marek, Srnec Adam, Simon Václav, Bursová Barbora, Kalkušová Karolína,  

              Fliglová Nela 

2008 – Coufal Kryštof, Klíma Kryštof, Strejček Vojtěch, Thor Lukáš, Titěra Filip, Maixnerová  

             Amálie, Mikešová Eliška, Osičková Erika, Turoňová Adéla 

2009 – Nýdrlová Štěpánka 

 

Plán přípravy II. pololetí 2022: 

Červenec    doporučujeme minimálně 14 dní kondiční přípravy 

    (režim 5+2, 5 dní trénink, 2 dny volna) 

Srpen    každý hráč minimálně 3 herní soustředění 

21. - 26.8.2022 RC Camp – Nové Město nad Metují (M. Turoň / M. Hubáček) 

2. - 4.9.2022         RV,ST BEC U17, Mirna, Slovinsko (M. Turoň / M. Hubáček) 

9. – 11.9.2022 RC Camp – přípravný před MEU15, Praha (M. Turoň/M. Hubáček) 

17. - 18.9.2022 DT GPA U17, Praha (M. Turoň nebo M. Hubáček) 

30.9. – 2.10.2022 DT BEC U17 Trenčín, Slovensko (M. Turoň) 

7. – 9.10.2022 DT BEC U17 Mödling, Rakousko  

   DT GPA U15, Ústí nad Labem 

25. – 28.10.2022 RC Camp – Český Krumlov (M. Turoň/M. Hubáček) 

12. – 13.11.2022 DT MČR U15, Český Krumlov (M. Turoň) – 2008 a mladší 

2. – 4.12.2022 DT BEC U17, Medvode, Slovinsko (M. Turoň???) 

17. – 18.12.2022 ST MČR U17, Brno (M. Turoň nebo M. Hubáček) 

 

Plán akcí se snaží výběrem termínů RC maximálně respektovat školní docházku 
hráčů. Za reprezenatci U17 se pokusíme vyřešit souběh termínů GPA U15 a BEC 
U17 v Rakousku, aby hráči 2008, 2009 měli možnost volby turnaje.  
Prosím všechny hráče o zaslání plánu letní přípravy (stačí rámcově) na můj email 
m.turon@seznam.cz ! 
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Pokud by měl někdo z hráčů problém se zajištěním kondiční přípravy nebo herních 
soustředění, prosím kontaktujte reprezentační trenéry. Budeme se snažit vám 
pomoct s výběrem možností nebo s jejich organizací. 
 

KLASIFIKACE TURNAJOVÉHO PLÁNU 

Reprezentant kategorie U17 má v turnajovém plánu 2x ročně reprezentační výjezd (1x 
každé pololetí, nominace 4 + 4 hráči), 4x ročně sledovaný turnaj, 5x ročně povinný 
mezinárodní turnaj (RV, ST + výběr doporučených turnajů), 4x ročně reprezentační camp 
(+ přípravný RC před MEJ) a povinnou účast 1x ročně na GPA své kategorie a MČR své 
kategorie (oba ST) 
 

1. Mistrovství světa a 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) 
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- 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) 

- ČBaS hradí náklady na trenéry, halu a míče 

REPREZENTACE U17, 8 + 8 hráčů 

ME U17 – nominace svazu podle počtu míst v disciplínách na turnaji ( turnaj družstev,  

turnaj jednotlivců), náklady a organizaci zajišťuje ČBaS 

RV 2x ročně, 1x každé pololetí, zajišťuje (přihláška, doprava, startovné, míče) a hradí  

ČBaS, hráči si hradí stravu, nominace 4 + 4 hráči 

ST 4x ročně (2x mezinárodní turnaje BEC, 1x MČR, 1x GPA) – povinná účast 

DT podle uvážení reprezentačního trenéra, každý hráč musí odehrát minimálně 5  

mezinárodních turnajů ročně 

RC 4x ročně 

 

Michal Turoň 
Reprezentační trenér U17 


