
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Reprezentace U19 
(10.9.2022 do 31.12.2022)  

  



 
  Český badmintonový svaz, z.s. 

 

 
 

Hlavní trenér: Peter Mikkelsen  

Cíl: MEJ 2024, MSJ 2022, přechod do dospělé reprezentace, specializace 

 
Hráči: 
2004 –Kopřiva Dominik, Smutný David, Šulc Adam - přechod do kategorie dospělých, 

MSJ 2022 

2005 – Dvořák Daniel, Rázl Jan, Maňásek Pavel - MSJ 2022, 2023 - přechod do kategorie 

dospělých 

2006 – Cirók Josef, Fuciman Patrik, Havlíček Vojtěch, Hrazdíra Patrik, Burget Adam, Šolar  

Ondřej  - MEJ 2024 

2004 – Šilhavá Klára - přechod do kategorie dospělých 

2005 – Maixnerová Petra, Kozempelová Kristina - MSJ 2022, MSJ 2023 přechod do 

kategorie dospělých 

2006 – Benišová Petra, Koliášová Kateřina, Krulová Lucie, Osladilová Kateřina, 

Kulhánková Barbora, Treperová Ivana - MSJ 2022, MSJ 2023, MEJ 2024 

 

-od 1.1. 2023 bude jmenována nová reprezentace U19 v počtu 6+6 

 
Plán přípravy II. pololetí 2022: 
29.9.-2.10.  DT  FS-dospělých, Chorvatsko-2004, 2005 

6.-9.10.       ST  GPA-dospělých, Praha-pro přihlášené hráče  

7.-9.10.       DT  FS-dospělých, Bulharsko-pro přihlášené hráče 

11.-14.10.   RC  přípravný kemp pro nominované hráče na MSJ + U23 
17.-30.10.   MSJ Španělsko-Mikkelsen 
18.-20.11.   ST  BEC U19, Orlová - Mikkelsen 

22.-24.11.   RC  NC Plzeň, ročníky 2006 a nenominovaní hráči na MSJ, společný       
odjezd na RV, Slovensko  
24.-27.11.   ST  FS-dospělých, Slovinsko-ročníky 2004, 2005+hráči zařazení do U23 

                              -Mikkelsen 

25.-27.11.   RV  BEC U19, Slovensko-ročníky 2006-asistent 
3.-4.12.       ST  MČR U19, Český Těšín - Mikkelsen 

 



 
  Český badmintonový svaz, z.s. 

 

 
 

Každý hráč musí do 31.12. startovat minimálně na 3 mezinárodních turnajích!!! 
 

 
1. Všechny výše uvedené akce ST, RV, RC jsou povinné pro všechny 

reprezentanty, pokud není specifikováno jinak! Turnaje DT jsou nepovinné. 
Splnění výše uvedeného je podmínkou pro zařazení do reprezentace ČR. 

 
2. Každý hráč reprezentace U19 je povinen strávit v NC Plzeň do 31.12.2022          

3 plné tréninkové dny pod vedením národního trenéra Petera Mikkelsena, nad 
rámec výše uvedených akcí. 
 

 
3. Každý hráč odešle svůj turnajový plán do 31.12.2022 na email 

mikkelsen@czechbadminton.cz do 18.9. 2022 k nahlédnutí národnímu 
trenérovi Peteru Mikkelsenovi a v kopii na email tmk@czechbadminton.cz  

 
4. V případě zařazení do reprezentace U23 je plán této reprezentace nadřazený 

plánu reprezentace U19, pokud není specifikováno jinak.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
  Český badmintonový svaz, z.s. 

 

 

 

KLASIFIKACE TURNAJOVÉHO PLÁNU 

1. Mistrovství světa a Mistrovství Evropy 

- nominuje ČBaS 

- svaz zajišťuje všechny náležitosti, náklady a příspěvky, podle rozpočtu 

ČBaS 

- účast reprezentačního trenéra a asistenta v případě schválení VV 

 

2. Reprezentační výjezd (RV) 

- Nominace 4 + 4 hráči 

- ČBaS hradí cestovné, startovné, ubytování a míče (spoluúčast hráčů) 

- Hráči si hradí stravu a spoluúčast 

- 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 věkové 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 



 
  Český badmintonový svaz, z.s. 

 

 

 

 

- 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 

 

 

Václav Drašnar 
Předseda TMK  


