
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Reprezentace U17 
(platnost od 1.1.2023) 

  



 
  Český badmintonový svaz, z.s. 

 

 
 
Hlavní trenér:  Mgr. Michal Turoň 

Asistent:   Matěj Hubáček 

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

Složení: reprezentace: 

2007: Čepela Marek, Srnec Adam 

          Bursová Barbora, Fliglová Nela, Kalkušová Karolína 

2008: Coufal Kryštof, Klíma Kryštof, Strejček Vojtěch, Thor Lukáš, Titěra Filip 

          Maixnerová Amélie, Mikešová Eliška, Osičková Erika, Turoňová Adéla 

2009: Nýdrlová Štěpánka   

Na první RC U17 byl na sledování pozván hráč Michael Havlíček. 

Nominace:     
Nominace na ME U17 bude zveřejněna v květnu. Základní kritéria výběru jsou evropský 
žebříček U17, výsledky na mezinárodních a českých ST turnajích, plnění povinností 
reprezentanta, vystupování na reprezentačních akcích a vztah hráče (jeho týmu-rodiče, 
trenér) k reprezentaci a ČBaS. Pro soutěž družstev je důležitým kritériem fungování 
hráče v kolektivu, využitelnost hráče pro tým (disciplíny). Pro soutěž jednotlivců bude 
využito pravidlo dvou disciplín se snahou respektovat složení párů a preferencí disciplín 
v maximální MOŽNÉ míře. 
Pravděpodobná nominace pro soutěž družstev 4+4. 
Pravděpodobná nominace pro soutěž jednotlivců 3x BS, 3x GS, 2x BD, 2x GD, 3x XD.  
Informace: 
Každý reprezentant ucházející se o nominaci na ME U17 absolvuje do konce června 
minimálně 4 mezinárodní turnaje. Při tvorbě svého turnajového plánu (předloží na I.RC 
v lednu) se snažte mít každý měsíc jeden kvalitní turnaj (pokud to bude možné), jako 
alternativu k mezinárodním turnajům navrhujeme I.GPA U17, I.GPA U19, I.GPB U19 a 
II.GPA U17. Doporučený termín pro pauzu po sezóně je v termínu 26.6.-9.7.2023 
(pokud budete hrát BEC Novi Sad). Pokud v N. Sadu startovat nebudete, 
zohledněte ve svém přípravném plánu. Týden 10.-16.7.2023 je určen pro 
individuální trénink tak, aby nominovaní hráči přijeli na RC rozehraní. Následovat 
bude společná příprava a ME U17. Nenominovaní hráči budou mít individuální letní 
přípravu. 
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ST GPA U17 v našem plánu rušíme jako ST, účast je tedy dobrovolná, pro náročnost 
programu na konci sezóny. Tento půl rok výjimečně nebude české ST! V průběhu 
roku místo něj zkusíme zorganizovat ještě jeden třídenní RC. 
 
Plán přípravy I. pololetí 2023: 
2. - 4.1.2023  RC I. camp – Nymburk (M. Turoň / M. Hubáček) 
    Nástup 2.1. do 11:00 – ukončení 4.1. po dopolední TJ 

(předpokládané uzavírání klasifikace je přibližně 20.1., proto 
využijeme první týden, kdy se ve škole ještě moc neděje a 
necháme si další týdny na uzavření známek.) 
 

21. - 22.1.2023      ST GPA U17-zrušen, pouze DT 
 
18. – 19.2.2023 DT GPA U19 – pro kvalifikované hráče 
 

16. - 19.3.2023 DT BEC U17 Polsko nebo 25.-26.3. GPB U19, Most  
  
30.3. – 1.4.2023 ST BEC U17 Český Krumlov (M. Turoň / M. Hubáček) - povinné  

pro všechny hráče reprezentace U17 
 
7. - 9.4.2023  RV BEC U17 Edegem, Belgie (M. Turoň/M. Hubáček) – upřesníme  

podle termínu MEJ  
společný reprezentační výjezd pro nominované hráče, 
nominace pravděpodobně 4+4 
 

22. - 23.4.2023        DT      GPA U17, Brno-pro ty co nebudu mít v dubnu mez. turnaj 
   

5. – 7.5.2023  DT BEC U17, Dornbin, Rakouskou 

19. – 21.5.2023       DT      BEC U17, Opatija, Chorvatsko 

23. – 25.6.2023       DT      BEC U17, Novi Sad, Srbsko 

17. – 21.7.2023       RC      pro nominované na ME U17, místo bude upřesněno,       

                                           (M.Turoň, M.Hubáček) 

24. – 28.7.2023       RC      pro nominované na ME U17, místo bude upřesněno 

                                            (M.Turoň, M.Hubáček) 

4. – 12.8.2023         ME      ME U17, Vilnius, Litva 

Připomínám, že DT jsou pouze doporučené, tedy nepovinné turnaje. 
 
                                                                            Michal Turoň 

Reprezentační trenér U17 
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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) 

- Hráči startují na vlastní náklady 

- Účast reprezentačního trenéra nebo asistenta trenéra 
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- 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 


