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PREAMBULE
Společným cílem českého badmintonu je úspěch na evropské úrovni (zisk medaile na mistrovství
Evropy či Evropských hrách) a následně rovněž světové úrovni (na mistrovství světa a olympijských
hrách).
Špičkové mezinárodní výkonnosti mohou dosáhnout jen badmintonisté a badmintonistky:
-

kteří mají pro badminton potřebný talent,

-

u kterých byly základy pro pozdější špičkové výkony vybudovány již v dětském a juniorském
věku.

Aby bylo možné dosáhnout rozvoje výkonnosti na nejvyšší úroveň a výše uvedených cílů, byl
Trenérsko-metodickou komisí („TMK“) Českého badmintonového svazu („ČBaS“) připraven tento
systém péče o sportovně talentovanou mládež, a to ve struktuře, ve které je zohledněn věkový
a výkonnostní růst badmintonistů a badmintonistek, a to na třech navazujících úrovních (stupních)
sportovní přípravy:
-

ve vrcholovém sportovním centru mládeže („VSCM“),

-

ve sportovních centrech mládeže („SCM“),

-

ve sportovních střediscích („SpS“) a ve sportovních akademiích („SA“).

Za

činnost

jednotlivých

stupňů

je

zodpovědný

vedoucí

trenér

(odborný

garant

činnosti

VSCM/SCM/SpS/SA), kterého jmenuje ČBaS na základě vlastních kritérií stanovených v tomto
dokumentu.
Hlavními cíli navrženého systému je zajištění:
-

sportovní přípravy dle třístupňové metodiky a její průběžný rozvoj:
o

základní a sportovní výkonnostní činnosti talentované mládeže (kategorie U7 –
U15),

o

navazující přípravy talentovaných badmintonistů především juniorské kategorie,
směřující ke státní reprezentaci (kategorie U15 – U21),

o

vrcholové přípravy k úspěchu na mistrovství Evropy, Evropských hrách, mistrovství
světa a olympijských hrách (kategorie U17 – U23),

-

vzdělávání trenérů a zkvalitňování jejich práce, a to na všech úrovních systému,

-

vzájemné spolupráce na všech úrovních systému.
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ČÁST PRVNÍ
SPORTOVNÍ STŘEDISKA

Článek I.
Obecná ustanovení
1.

Sportovní střediska ČBaS (dále jen „SpS“) jsou základním stupněm péče o sportovně talentované
hráče/hráčky badmintonu v České republice.

2.

Základním cílem SpS je vytvářet širokou síť klubů a oddílů napříč ČR, které díky kvalifikovaným
trenérům a trenérkám zajišťují sportovní a zejména badmintonovou přípravu dětí a mládeže
v kategorii U7 – U15 (hráči/hráčky starší 6 let a hráči/hráčky, kteří v příslušném roce nedovrší věk
15 let), a to přípravu odpovídající věku a dovednostem hráčů a hráček s návazností do starších
kategorií.

3.

Činnost SpS je dále směřována k naplnění těchto dílčích cílů:
a.

vyhledávání a sledování sportovních talentů a rozvoje talentu hráčů/hráček individuálním
přístupem,

b.

rozvoj sportovní aktivity velkého počtu hráčů/hráček,

c.

předání osvojení kvalitního základu badmintonových dovedností,

d.

výchova pozitivního vztahu obecně ke sportu a především k badmintonu,

e.

budování vnitřní motivace hráčů/hráček k aktivnímu sportovnímu životu a badmintonové
kariéře,

f.

příprava hráčů/hráček k přechodu do SCM a VSCM, jakož k úspěšné reprezentaci České
republiky,

g.
4.

5.

metodická a finanční podpora trenérů/trenérek dětí a mládeže.

Podpora je určena:
a.

především na sportovní přípravu ve střediscích,

b.

na speciální formu přípravy ve formě sportovních akademií.

SpS je zřízeno vždy u jednoho konkrétního spolku (badmintonový klub/oddíl registrovaný
v databázi ČBaS).
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Článek II.
Zajištění činnosti SpS
1.

Na zajištění činnosti SpS se podílí níže uvedené subjekty následujícím způsobem, když zejména:
a.

TMK připraví návrh rozpočtu na příslušný rok, kde stanoví předpokládanou celkovou výši
finančních prostředků na činnost SpS,

b.

v návaznosti na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků Národní sportovní
agentury ČR (mj. se stanovením výše podpory na přípravu talentované mládeže) je
případně výše finančních prostředků na činnost SpS upravena,

c.

TMK uzavře se spolkem smlouvu o podpoře činnosti sportovního střediska („Smlouva“), na
základě které je spolku přiznán statut SpS,

d.

na základě řádného plnění Smlouvy TMK poskytuje SpS příslušný příspěvek,

e.

TMK na základě předaných podkladů od spolku provádí vyhodnocení činnosti SpS
a vyúčtování příspěvku.

2.

Rozdělení finančních prostředků na činnost SpS:
a.

finanční podpora pro hlavního trenéra/trenérku (příp. trenéry) – alespoň 70 % celkových
nákladů SpS,

b.

podpora na přípravu (náklady na zajištění sportovních prohlídek, na asistenta hlavního
trenéra/trenérky, na badmintonové míče a pronájem haly).

3.

Pokyny k proplácení prostředků:
a.

je možné proplatit pouze výše uvedené náklady na činnost SpS,

b.

veškerá činnost týkající se finanční podpory je spolkem dokumentována dle standardů
ČBaS,

c.

daňové doklady musí být spolkem předloženy alespoň v kopii,

d.

veškeré doklady musí být předloženy v termínech vyúčtování (při půlročním proplácení
nejpozději do 30. 6. za první část roku a do 30. 11. za druhou část roku),

e.

prostředky na podporu přípravy je možné čerpat výhradně v období od 1. 1. do 30. 11.
příslušného kalendářního roku,

f.

finanční prostředky nelze převádět do následujícího roku,

g.

upřesňující pokyny případně vydá TMK nebo k tomu příslušný orgán ČBaS.
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Článek III.
Organizační ustanovení
1.

Nejvýše může být zřízeno 20 SpS, a to s působností po celé České republice. Seznam SpS
eviduje TMK a je zveřejněn na internetových stránkách provozovaných ČBaS.

2.

SpS je zřízeno v místě, kde spolek vyvíjí svou činnost, kterou zabezpečí sportovní přípravu
hráčů/hráček. Případnou změnu místa činnosti schválí na návrh SpS TMK.

3.

Činnost a kontrola SpS se řídí podmínkami uvedenými v tomto dokumentu. Na zabezpečení
činnosti se podílí spolek a ČBaS společně.

4.

Jsou zřízeny čtyři výkonnostní úrovně středisek. Rozdělení do jednotlivých úrovní je dáno na
základě výběrového řízení, nebo pravidelného ročního hodnocení. Hodnocení je založeno na
dlouhodobém sledování hodnotících kritérií nejméně za poslední 2 roky.

5.

Na financování výdajů středisek se ČBaS podílí formou příspěvku odstupňovaného dle zařazení
SpS do jedné ze čtyř výkonnostních úrovní. Spoluúčast spolku z vlastních zdrojů na provozu SpS
činí vždy nejméně 30 % celkových nákladů SpS.

6.

Žádost o zřízení SpS podává spolek dle pokynů TMK. SpS je zřízeno vždy na jeden rok,
s možností prodloužení smlouvy o další rok v případě řádného fungování SpS.

7.

Kritéria hodnocení žádostí spolků o zařazení do systému SpS:
a.

Organizace sportovní přípravy – 50 %
-

kvalifikace trenérů/trenérem v klubu/oddílu,

-

kvalifikace trenérů/trenérek v SpS,

-

celkový počet registrovaných hráčů/hráček v klubu/oddílu ve věku hráčů/hráček SpS,

-

počet tréninkových hodin hráčů/hráček SpS týdně,

-

počet individuálních tréninkových hodin s hráči/hráčkami SpS (samostatná práce
trenéra),

b.

-

počet hráčů/hráček zařazených do SpS,

-

plán týdenního mikrocyklu,

-

popis sportovní přípravy.

Sportovní výsledky – 30 %
-

umístění na MEJ U15,

-

umístění na MČR v minibadmintonu (U11),

-

umístění na MČR U13,
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-

umístění na MČR U15,

-

umístění na MČR družstev U15,

-

umístění na českém žebříčku U13/U15,

-

hráči/hráčky zařazení do SCM/VSCM v posledních 3 letech,

-

souhrnné hodnocení klubu/oddílu za poslední období (při přepočtu na věkovou
kategorii SpS),

c.

Aktivity klubu/oddílu – 20 %
-

pořádání soutěží mládeže vypsaných ČBaS,

-

pořádání trenérského/učitelského semináře,

-

umístění hráče/hráčky na světovém žebříčku juniorů do 100. místa a dospělých do
200. místa,

8.

9.

start v soutěžích MČR družstev dorostu/dospělých.

TMK ČBaS:
a.

stanoví prováděcími pokyny limity činnosti SpS,

b.

provádí metodickou činnost k zajištění fungování SpS,

c.

zabezpečuje vzdělávání trenérů SpS,

d.

provádí kontrolu činnosti SpS,

e.

vypracuje hodnocení činnosti SpS.

Spolek v úzké spolupráci s hlavním trenérem:
a.

uzavírá na výzvu ČBaS příslušnou Smlouvu, přičemž pouze na základě řádného plnění
této Smlouvy obdrží příslušnou finanční podporu,

b.

provádí výběr a evidenci hráčů/hráček do SpS,

c.

zabezpečuje sportovní a specializovanou badmintonovou přípravu k tomu kvalifikovaným
hlavním trenérem dle metodických pokynů TMK ČBaS,

d.

provádí průběžnou kontrolu činnosti SpS a její vyhodnocení,

e.

nese náklady na provoz SpS, vede hospodaření SpS a hospodaří s prostředky určenými
na provoz SpS péčí řádného hospodáře,

f.

zasílá podklady dle pokynů TMK ČBaS,
neprodleně oznamuje TMK ČBaS jakoukoliv podstatnou změnu v činnosti či organizaci
SpS.
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Článek IV.
Personální zabezpečení SpS
1.

Za organizaci sportovní přípravy (sportovní trénink a turnaje) SpS odpovídá hlavní trenér/trenérka
SpS.

2.

Spolek navrhne TMK ČBaS hlavního trenéra/trenérku, a to případně společně s dalšími trenéry
SpS. TMK ČBaS následně jmenuje hlavního trenéra/trenérku do funkce, případně společně
s dalšími trenéry.

3.

Kvalifikační požadavky na hlavního trenéra/trenérku:
a.

od 1. 1. 2021: trenérská kvalifikace Světové badmintonové federace (BFW) Coach Level
One, případně II. a vyšší trenérská třída ČBaS,

b.

od 1. 1. 2022: trenérská kvalifikace Světové badmintonové federace (BFW) Coach Level
Two, případně II. a vyšší trenérská třída ČBaS.

Pokud hlavní trenér/trenérka nesplňuje výše uvedené kvalifikační předpoklady, na jeho/její žádost
bude udělena výjimka, a to na přechodné období prvního roku působení ve funkci hlavního
trenéra/trenérky SpS, s podmínkou doplnění vzdělání.
4.

Hlavní trenér/trenérka je povinen/povinna zúčastnit se za kalendářní rok, pokud nebude TMK
ČBaS určeno jinak:
a.

alespoň 2 seminářů trenérů SpS/SCM/VSCM,

b.

za účelem dalšího vzdělávání alespoň 1 semináře pořádaného ČBaS/ČOV.

5.

Hlavní trenér/trenérka je ve smluvním vztahu se spolkem zřizujícím SpS.

6.

Úprava

náplně

činnosti

hlavního

trenéra/trenérky

je

věcí

dohody

mezi

hlavním

trenérem/trenérkou a spolkem, a to tak, aby vždy došlo k naplnění hlavních cílů SpS. Doporučený
popis činnosti a povinností hlavního trenéra/trenérky:
a.

vedení hráčů/hráček směrem k plnění školních povinností a sportovnímu růstu,

b.

organizace výběru hráčů/hráček do SpS,

c.

kontrola zajištění lékařské prohlídky hráčů/hráček,

d.

zajištění organizace přípravy hráčů/hráček zařazených do SpS,

e.

přímé individuální vedení denní přípravy hráčů/hráček zařazených do SpS,

f.

spolupráce se zřizujícím spolkem a TMK ČBaS,

g.

komunikace a spolupráce se zákonnými zástupci, dalšími trenéry SpS/SCM/SVCM
a reprezentačními trenéry,

h.

aktivní účast na seminářích určených pro trenéry SpS,
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i.

aktivní koučink alespoň na 6 turnajích s účastí hráčů/hráček z SpS za kalendářní rok,

j.

vedení evidence SpS a vyhodnocení přípravy v SpS,

k.

plnění upřesňujících pokynů TMK.

Článek V.
Rámcový obsah sportovní přípravy v SpS
1.

Sportovní příprava SpS je přizpůsobena především věku, schopnostem a dovednostem
hráčů/hráček a řídí se metodickými pokyny TMK ČBaS. Sportovní příprava podporuje kladný
vztah hráčů/hráček k badmintonu, pravidelnému tréninku a adekvátním způsobem měření
výkonnosti na turnajích (např. tzv. princip třetin).

2.

Plán sportovní přípravy pro členy SpS zpracovává hlavní trenér/trenérka dle pokynů TMK ČBaS
a předkládá jej k vyjádření TMK ČBaS, a to v termínech a dle pokynů TMK ČBaS.

3.

Organizace sportovní přípravy:
a.

Celkový doporučený počet všech tréninkových jednotek za týden (týdenní mikrocyklus
pondělí – neděle bez turnaje; badminton + kondiční příprava):
Hráči/hráčky kategorie U7: 2 – 4 tréninkových jednotek týdně v rozsahu 60 minut
Hráči/hráčky kategorie U9: 4 – 6 tréninkových jednotek týdně v rozsahu 60 – 90 minut
Hráči/hráčky kategorie U11: 5 – 7 tréninkových jednotek týdně v rozsahu 60 – 120 minut
Hráči/hráčky kategorie U13: 5 – 8 tréninkových jednotek týdně v rozsahu 60 – 120 minut
Hráči/hráčky kategorie U15: 6 – 10 tréninkových jednotek týdně v rozsahu 60 – 150 minut

b.

Doporučený počet badmintonových tréninkových jednotek za týden v SpS:
Hráči/hráčky kategorie U7: 1 – 2 tréninkových jednotek týdně
Hráči/hráčky kategorie U9: 2 – 3 tréninkových jednotek týdně
Hráči/hráčky kategorie U11: 3 – 4 tréninkových jednotek týdně
Hráči/hráčky kategorie U13: 3 – 5 tréninkových jednotek týdně
Hráči/hráčky kategorie U15: 4 – 6 tréninkových jednotek týdně

c.

Doporučený počet turnajů a další zásady sportovní přípravy hráčů/hráček v SpS jsou dány
metodikou zpracovanou TMK ČBaS.

d.
4.

Doporučuje se rovněž absolvování přípravného kempu/kempů.

Sledování výkonnosti hráčů/hráček zařazených do SpS probíhá doporučeně na dvou úrovních:
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a.

starty na vrcholných turnajích řízených ČBaS (Mistrovství České republiky, Grand Prix A),
kategorie U13/U15 rovněž na turnajích BEC,

b.

zpravidla 2x ročně testování pohybových dovedností a motorických schopností (dle
testovací baterie TMK ČBaS).

Článek VI.
Členství v SpS
1.

Členy SpS jsou badmintonisté/badmintonistky kategorie U7 – U15 (hráči/hráčky starší 6 let
a hráči/hráčky, kteří v příslušném roce nedovrší věk 15 let) registrovaní u spolku, u kterého je
zřízeno SpS, či registrovaní u jiného spolku, avšak s jeho souhlasem se zařazením
badmintonistů/badmintonistek do SpS.

2.

3.

Seznam navrhovaných členů (a později členů) SpS zasílá spolek TMK ČBaS:
a.

vždy s návrhem na zřízení SpS,

b.

k vyhodnocení činnosti SpS,

c.

s návrhem na zařazení hráčů/hráček na následující rok,

d.

dle pokynů TMK ČBaS.

Do SpS může být zařazen hráč/hráčka kdykoliv v průběhu roku. Doporučuje se využít možné
zařazení jako motivační prvek hráčů/hráček.

4.

Způsob výběru členů SpS je ponechán na uvážení hlavního trenéra/trenérky, vždy by však měl
zahrnovat:
a.

vyplněný dotazník (údaje o hráči/hráčce),

b.

výslovný souhlas zákonného zástupce se zařazením do SpS,

c.

v případě hráč/hráčky registrované/ho u jiného spolku souhlas tohoto spolku,

d.

předložení souhlasné sportovní prohlídky v případě hráčů/hráček počínaje 10. rokem věku
nebo u mladších se sportovní registrací ČBaS, a to lékařské prohlídky k výkonnostnímu
sportu v organizovaných sportovních soutěžích dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví
č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.

5.

Doporučená kritéria pro zařazení člena:
a.

posouzení zdravotního stavu hráče/hráčky v souvislosti se systematickou sportovní
přípravou u hráčů/hráček bez sportovní registrace u ČBaS či mladších 10 let věku,

b.

testování pohybových dovedností a motorických schopností,
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c.

zájem o výkonnostní badminton ze strany hráče/hráčky a zákonných zástupců, včetně
odpovídající podpory a přístupu.

6.

Do SpS nelze zařadit hráče/hráčky zařazené do SCM.

7.

Počty členů v SpS:

8.

9.

a.

Minimální počet členů v SpS: 4 hráči/hráčky.

b.

Maximální počet členů v SpS: 8 hráčů/hráček.

Povinnosti zařazených členů:
a.

Pravidelná sportovní příprava k účasti na turnajích,

b.

aktivní přístup při sportovní přípravě,

c.

účast na turnajích a akcích, na které jsou pozváni,

d.

doložení zdravotní prohlídky, pokud je pro člena povinná,

e.

dodržení platných předpisů ČBaS,

Vyřazení z SpS je ponecháno na uvážení hlavního trenéra/trenérky, doporučená kritéria pro
vyřazení člena:
a.

Hráč/hráčka nemá platnou souhlasnou zdravotní prohlídku, ačkoliv je pro něj/ni povinná,

b.

hráč/hráčka neplní povinnosti při sportovní přípravě,

c.

hráč/hráčka se pravidelně neúčastní sportovní přípravy,

d.

kázeňské přestupky hráče/hráčky.

Článek VII.
Součinnost s SCM
1.

Na činnost SpS navazují ve druhém stupni sportovní centra mládeže, která zajišťují další
všestranný rozvoj hráčů/hráček.

2.

Návaznost spočívá zejména v:
a.

Pozvání vybraných hráčů/hráček na tréninky/tréninkové pobyty v centru,

b.

spolupráce trenérů/trenérek středisek a center za účelem zajištění přechodu hráče/hráčky
na vyšší stupeň v systému přípravy talentované mládeže,

c.

seminář či jiná obdobná spolupráce trenérů středisek a center, a to zejména v příslušné
spádové části ČR.
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Článek VIII.
Kontrola a hodnocení činnosti SpS
3.

Kontrolní činnost nad SpS provádí:
a.

Spolek – dohlíží na zajištění řádného fungování SpS,

b.

TMK ČBaS – dohlíží především na plnění povinností hlavního trenéra a plnění
metodického a organizačního zadání.

4.

Při zjištění porušení Smlouvy ze strany hlavního trenéra/trenérky či spolku nebo uvedení
nepravdivých či zavádějících údajů v jakémkoliv dokumentu týkajícího se SpS, je TMK ČBaS
oprávněna přiměřeně snížit příspěvek, vyzvat k jeho vrácení, nebo v případě závažného porušení
těchto pravidel zrušit příslušné SpS.
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ČÁST DRUHÁ
SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE

Článek IX.
Obecná ustanovení
1.

Sportovní centra mládeže ČBaS (dále jen „SCM“) jsou středním stupněm péče o sportovně
talentované hráče/hráčky badmintonu v České republice. Základním cílem SCM je zajistit
přípravu vybraných hráčů/hráček v kategoriích U15 – U21 (hráči/hráčky starší 12 let
a hráči/hráčky, kteří v příslušném roce nedovrší věk 21 let) k reprezentaci České republiky, a to
při vhodném skloubení studia a sportovní přípravy v denním dvoufázovém tréninku.

2.

Činnost SCM je dále směřována k naplnění těchto dílčích cílů:
a.

rozvoj pokročilých badmintonových dovedností hráčů/hráček pod individuálním odborným
vedením,

b.

směřování hráčů/hráček k profesionálnímu sportu,

c.

příprava hráčů/hráček k přechodu do VSCM,

d.

zajištění juniorských reprezentací ČR,

e.

systematická a koordinovaná spolupráce mezi SCM a SpS (zejména ve spádové části
ČR), jakož i SCM a VSCM,

f.
3.

metodická a finanční podpora trenérů/trenérek.

SCM je zřízeno vždy u jednoho konkrétního spolku (badmintonový klub/oddíl registrovaný
v databázi ČBaS; případně oblastní badmintonový svaz).

Článek X.
Zajištění činnosti a výběr SCM
1.

Na zajištění činnosti SCM se podílí níže uvedené subjekty následujícím způsobem:
a.

TMK ČBaS připraví návrh rozpočtu na příslušný rok, kde stanoví celkovou výši finančních
prostředků na činnost SCM,

b.

v návaznosti na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků Národní sportovní
agentury ČR (mj. se stanovením výše podpory na přípravu talentované mládeže) je
případně výše finančních prostředků na činnost SCM upravena,

c.

ČBaS uzavře se spolkem smlouvu o podpoře činnosti sportovního centra mládeže
(„Smlouva“) a dle splněných podmínek v této Smlouvě je přidělen statut SCM,

d.

na základě řádného plnění Smlouvy ČBaS poskytuje SCM příspěvek,
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e.

TMK na základě předaných podkladů od spolku provádí vyhodnocení činnosti SCM
a vyúčtování příspěvku.

2.

Rozdělení finančních prostředků na činnost SCM:
a.

finanční podpora pro profesionálního hlavního trenéra/trenérku (příp. trenéry) – alespoň
70 % celkové podpory SCM poskytované ČBaS,

b.

náhrada nákladů hlavního trenéra (zejm. cestovné a stravné na turnaje),

c.

podpora na

sportovní

přípravu (náklady na

sportovní

prohlídky, další

trenéry,

badmintonové míče, pronájem haly či prostor pro zabezpečení přípravy a zajištění
regenerace).
3.

Pokyny k proplácení prostředků:
a.

je možné proplatit pouze výše uvedené náklady přímo na činnost SCM,

b.

veškerá finanční činnost týkající se podpory SCM je spolkem dokumentována dle
standardů ČBaS,

c.

daňové doklady musí být spolkem předloženy alespoň v kopii,

d.

veškeré doklady musí být předloženy v termínech vyúčtování (zpravidla do 15. dne
následujícího kvartálu; při půlročním proplácení nejpozději do 30. 6. za první polovinu roku
a do 30. 11. za druhou polovinu roku s výjimkou podpory hlavního trenéra),

e.

prostředky na podporu přípravy je možné čerpat výhradně v období od 1. 1. do 30. 11.
příslušného kalendářního roku,

f.

finanční prostředky nelze převádět do následujícího roku,

g.

upřesňující pokyny případně vydá ČBaS (TMK, EK či sekretariát ČBaS).

Článek XI.
Organizační ustanovení
1.

Nejvýše mohou být zřízena 4 SCM. Seznam SCM eviduje TMK ČBaS a je zveřejněn se
základními informacemi o SCM na internetových stránkách provozovaných ČBaS.

2.

SCM je zřízeno v místě, kde spolek vyvíjí svou činnosti, kterou zabezpečí badmintonovou
přípravu hráčů/hráček. Případnou změnu místa činnosti v rámci města schválí na návrh SCM
TMK ČBaS.

3.

Činnost a kontrola SCM se řídí podmínkami uvedenými v tomto dokumentu. Na zabezpečení
činnosti se podílí spolek a ČBaS společně.
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4.

TMK ČBaS vyhledá místo odpovídající potřebné úrovni pro zřízení SCM. SCM zřizuje a vede
ČBaS ve spolupráci s místně příslušným spolkem, a to na základě předložené nabídky, ve které
je především zohledněna organizace sportovní přípravy za cílem splnění cílů SCM (zajištění
dvoufázové přípravy, individuální studium, možnosti dalších služeb apod.). SCM je zřízeno
na dva roky, s možností prodloužení smlouvy o další dva roky v případě řádného fungování SCM.

5.

6.

TMK ČBaS:
a.

stanoví prováděcími pokyny činnost SCM,

b.

provádí metodickou činnost k zajištění fungování SCM,

c.

schvaluje výběr hráčů/hráček zařazených do SCM,

d.

zabezpečuje výběr a vzdělávání trenérů SCM,

e.

provádí kontrolu SCM,

f.

vypracuje hodnocení činnosti SCM a dodá potřebné podklady vedení ČBaS.

Spolek ve spolupráci s hlavním trenérem/trenérkou:
a.

uzavírá na výzvu ČBaS příslušnou Smlouvu, přičemž pouze na základě řádného plnění
této Smlouvy obdrží příslušnou finanční příspěvek,

b.

navrhuje zařazení hráčů/hráček do SCM,

c.

zabezpečuje sportovní a specializovanou badmintonovou přípravu k tomu kvalifikovaným
hlavním trenérem dle metodických pokynů TMK ČBaS,

d.

provádí průběžnou kontrolu činnosti SCM a její vyhodnocení,

e.

zasílá požadované podklady dle pokynů TMK ČBaS,

f.

nese náklady na provoz SCM, vede hospodaření SCM a hospodaří s prostředky určenými
na provoz SCM péčí řádného hospodáře,

g.

neprodleně oznamuje TMK ČBaS jakoukoliv podstatnou změnu v činnosti či organizaci
SCM.

Článek XII.
Personální zabezpečení SCM
1.

Za organizaci sportovní přípravy (sportovní trénink a turnaje) SCM odpovídá hlavní
trenér/trenérka SCM.

2.

Spolek navrhne TMK ČBaS hlavního trenéra/trenérku, a to případně společně s dalšími
trenéry/trenérkami SCM. TMK ČBaS následně jmenuje hlavního trenéra/trenérku do funkce,
případně společně s dalšími trenéry/trenérkami.
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3.

Požadavky na hlavního trenéra/trenérku:
a.

trenérská kvalifikace Světové badmintonové federace (BFW) Coach Level Two/Three
a současně II. a vyšší trenérská třída ČBaS,

b.

alespoň 5 let praxe s juniorskými/dospělými reprezentanty v posledních 10 letech,

c.

odpovídající osobnostní a morální profil.

Pokud hlavní trenér nesplňuje výše uvedené kvalifikační předpoklady, na jeho žádost bude
udělena výjimka, a to na přechodné období prvního roku působení ve funkci hlavního trenéra
SCM s možností doplnění vzdělání.
4.

Hlavní trenér/trenérka je povinen/povinna se zúčastnit za kalendářní rok, pokud nebude TMK
ČBaS určeno jinak:
a.

alespoň 2 seminářů trenérů SpS/SCM/VSCM, na seminářích SpS především ve funkci
školitele/vedoucího trenéra,

b.

za účelem dalšího vzdělávání alespoň 1 semináře pořádaného ČBaS/ČOV/BEC/BWF.

5.

Hlavní trenér/trenérka je ve smluvním vztahu se spolkem zřizujícím SCM a/nebo ČBaS.

6.

Úprava

náplně

činnosti

hlavní/ho

trenéra/trenérky

je

věcí

dohody

mezi

hlavní/m

trenérem/trenérkou a spolkem, a to tak, aby vždy došlo k naplnění hlavních cílů SCM. Popis
zodpovědnosti hlavní/ho trenéra/trenérky:
a.

řízení činnosti SCM,

b.

příprava návrhu na zařazení hráčů/hráček do SCM,

c.

vedení hráčů/hráček směrem k plnění školních povinností a sportovnímu růstu,

d.

zajištění organizace komplexní přípravy hráčů/hráček zařazených do SCM (badminton,
kondiční příprava, regenerace, životospráva atd.),

e.

plánování přípravy hráčů/hráček zařazených do SCM,

f.

přímé denní vedení přípravy hráčů/hráček zařazených do SCM,

g.

spolupráce se zřizujícím spolkem a TMK ČBaS,

h.

spolupráce s dalšími trenéry SpS/SCM/SVCM a reprezentačními trenéry,

i.

účast alespoň na 8 turnajích s účastí hráčů/hráček z SCM za kalendářní rok, v případě
hráčů/hráček kategorie U13/U15 alespoň 3 mezinárodních turnajů BWF/BEC, v případě
hráčů/hráček kategorie U17/U19 alespoň 4 mezinárodních turnajů BWF/BEC,

j.

příprava podkladů na proplacení nákladů SCM,

k.

podíl na konzultaci úpravy činností SpS/SCM/VSCM,
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l.

spolupráce na přípravě centrální metodiky a vzdělávání trenérů,

m.

spolupráce při přípravě a realizaci trenérských seminářů a školení,

n.

účast na reprezentačních akcích dle potřeb TMK,

o.

vedení evidence SCM a vyhodnocení přípravy v SCM,

p.

plnění upřesňujících pokynů TMK.

Článek XIII.
Rámcový obsah sportovní přípravy v SCM
1.

Sportovní příprava SCM je přizpůsobena především věku, schopnostem a dovednostem
hráčů/hráček, jejich osobním cílům a sportovním cílům ČBaS a řídí se metodickými pokyny TMK
ČBaS. Sportovní příprava podporuje kladný vztah hráčů/hráček k badmintonu, pravidelnému
komplexnímu dvoufázovému tréninku a měření výkonnosti na turnajích (se zaměřením na vrcholy
a šampionáty).

2.

Plán sportovní přípravy pro členy SCM zpracovává hlavní trenér/trenérka dle pokynů TMK ČBaS
a předkládá jej k vyjádření TMK ČBaS, a to v termínech a dle pokynů TMK ČBaS.

3.

Organizace sportovní přípravy:
a.

Celkový doporučený počet všech tréninkových jednotek za týden (týdenní mikrocyklus
pondělí – neděle bez turnaje; badminton + kondiční příprava):
Hráči/hráčky kategorie U15: 7 – 10 tréninkových jednotek týdně v rozsahu 60 – 150 minut
Hráči/hráčky kategorie U17: 8 – 11 tréninkových jednotek týdně v rozsahu 75 – 150 minut
Hráči/hráčky kategorie U19/U21: 9 – 13 tréninkových jednotek týdně v rozsahu 75 –
150 minut

b.

Doporučený počet badmintonových tréninkových jednotek za týden v SCM (předpokládá
se, že většina tréninkových jednotek bude v rámci SCM):
Hráči/hráčky kategorie U15: 5 – 6 tréninkových jednotek týdně
Hráči/hráčky kategorie U17: 5 – 7 tréninkových jednotek týdně
Hráči/hráčky kategorie U19/U21: 6 – 8 tréninkových jednotek týdně

c.

Doporučený počet turnajů a další zásady sportovní přípravy hráčů/hráček v SCM jsou dány
metodikou zpracovanou TMK ČBaS.

d.

Doporučuje se absolvování blokové sportovní přípravy (obecné a speciální přípravné
období), a to opakovaně v průběhu kalendářního roku.
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4.

Sportovní příprava především:
a.

odpovídá dlouhodobým (kariérním) cílům dohody hráče/hráčky a trenéra,

b.

je plánovaná ve dvouletém rámcovém cyklu (typicky přípravný cyklus vrcholící
mistrovstvím Evropy juniorů v příslušné kategorii) a ročním cyklu, kde zohledňuje
dohodnuté krátkodobé/střednědobé/dlouhodobé cíle hráče/hráčky a trenéra,

c.

je periodizovaná na různá období (přípravné obecné, přípravné speciální, předturnajové,
turnajové, přechodné),

d.

zohledňuje potřeby a možnosti hráče/hráčky, směřuje ke specializaci na jednu disciplínu
a k přípravě na dosažení osobního maxima hráče/hráčky v dospělém věku,

e.

je vždy komplexní (technika, strategie a taktika badmintonu, kondiční příprava,
životospráva, regenerace, mentální příprava, výživa a stravování, lékařský dohled apod.).

5.

Sledování výkonosti hráčů/hráček probíhá na třech úrovních:
a.

úspěch hráčů/hráček na šampionátech (mistrovství Evropy juniorů a mistrovství světa
juniorů, případně v dospělé kategorii)

b.

starty na mistrovských turnajích v České republice (mistrovství republiky dospělých
a mistrovství republiky U15/U17/U19) a na zahraničních turnajích BWF/BEC,

c.

zpravidla 2x ročně testování pohybových dovedností a motorických schopností (dle
testovací baterie TMK ČBaS).

Článek XIV.
Výběr hráčů/hráček do SCM
1.

Členy SCM jsou badmintonisté/badmintonistky v kategoriích U15 – U21 (hráči/hráčky starší 12 let
a hráči/hráčky, kteří v příslušném roce nedovrší věk 21 let) navržení hlavním trenérem/trenérkou
SCM a jmenovaní TMK ČBaS.

2.

Seznam navrhovaných členů (a později členů) SCM zasílá hlavní trenér/trenérka (příp. spolek)
TMK ČBaS:
a.

vždy s návrhem na zřízení SCM,

b.

k vyhodnocení činnosti SCM,

c.

s návrhem na zařazení hráčů/hráček na následující rok,

d.

dle pokynů TMK ČBaS.

18

Český badmintonový svaz, z.s.

3.

Do SCM může být zařazen hráč/hráčka 2x v průběhu roku, a to k 1. 1. a 1. 7. příslušného roku,
a to především na základě výkonnosti v předchozím období. Zařazením do SCM hráč/hráčka
nemění klubovou příslušnost.

4.

Do SCM mohou být zařazeni pouze hráči/hráčky, kteří splní následující podmínky:
a.

vyplněný dotazník (údaje o hráči/hráčce) s výslovným souhlasem hráče/hráčky
a zákonného zástupce v případě hráče/hráčky mladších 18 let se zařazením do SCM,

b.

předložení souhlasné sportovní prohlídky dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví
č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, obsahující kladné
posouzení zdravotního stavu hráče/hráčky v souvislosti se systematickou sportovní
přípravou,

c.

potvrzení fyzické výkonnosti splněním norem při testování pohybových dovedností
a motorických schopností (dle testovací baterie TMK ČBaS),

d.

zájem o prosazení se v evropském badmintonu ze strany hráče/hráčky a zákonných
zástupců, a to včetně odpovídajícího přístupu a podpory hráče/hráčky,

e.

výkonnost na úrovni české reprezentace nebo potenciál reprezentanta (medaile na
národních mistrovstvích nebo turnajích BEC/BWF, umístění do 3. místa na českém
juniorském/dospělém žebříčku apod.).

5.

Do SCM nelze zařadit hráče/hráčky zařazené do SpS či VSCM.

6.

Doporučené počty členů v SCM: 6 – 8 hráčů/hráček. Minimální počet členů v SCM: 4 členové,
maximální počet členů v SCM: 10 členů.

7.

Především k badmintonové přípravě je vhodné využít spolupráce se sparingpartnery, a to
především z řad české dospělé/juniorské reprezentace nebo českých hráčů/hráček potřebné
úrovně. Tito hráči/hráčky nejsou členy SCM.

8.

Zařazený hráč/hráčka musí splňovat následující kritéria:
a.

výborný přístup k tréninku a spolupráce s trenéry odpovídající stanoveným cílům,

b.

splnění výkonnostních kritérií (kondiční připravenost a turnajové výsledky),

c.

účast na turnajích a akcích, na které jsou pozváni,

d.

doložení zdravotní prohlídky,

e.

vedení evidence tréninkového deníku,

f.

bezproblémové studium a zdravotní stav,

g.

dodržení platných předpisů ČBaS.
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9.

Hráč/hráčka je vyřazen/a z SCM k 31. 12. příslušného roku na návrh hlavního trenéra/trenérky,
pokud:
a.

u hráče/hráčky dojde ke změně zdravotního stavu nebo hráč/hráčka nemá platnou
souhlasnou zdravotní prohlídku,

b.

se hráč/hráčka proviní proti antidopingovým pravidlům,

c.

hráč/hráčka nemá potřebné výsledky na setrvání v SCM,

d.

hráč/hráčka neplní povinnosti při sportovní přípravě,

e.

hráč/hráčka se pravidelně neúčastní sportovní přípravy či turnajů,

f.

hráč/hráčka na vlastní žádost hodlá ukončit činnost v SCM,

g.

má hráč/hráčka problémy při studiu, zdravotní problémy nebo špatnou tréninkovou kázeň.

V případě vážného nesplnění výše popsaných kritérií či na žádost hráče/hráčky je možné
hráče/hráčku vyřadit i mimo výše uvedený termín.

Článek XV.
Součinnost s VSCM
1.

Na činnost SCM navazuje v nejvyšším stupni vrcholové sportovní centrum mládeže, které
zajišťuje rozvoj hráčů/hráček na úroveň osobního maxima.

2.

Návaznost spočívá zejména v:
a.

Pozvání vybraných hráčů/hráček na tréninky/tréninkové pobyty ve vrcholovém centru,

b.

spolupráce trenérů/trenérek center za účelem zajištění přechodu hráče/hráčky na vyšší
stupeň v systému přípravy talentované mládeže,

c.

seminář či jiná obdobná spolupráce trenérů center.

Článek XVI.
Kontrola a hodnocení činnosti SCM
1.

Kontrolní činnost nad SCM provádí:
a.

Spolek – dohlíží především na zajištění řádného fungování SCM,

b.

TMK ČBaS – dohlíží především na plnění povinností hlavního trenéra/trenérky dle
metodického a organizačního zadání, výběr hráčů/hráček a trenérů, jakož i naplnění cílů
SCM, a to samostatně i ve spojení s dalšími SCM/VSCM.
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2.

Při zjištění nedostatků v činnosti SCM bude neprodleně sjednána náprava. Při zjištění porušení
Smlouvy ze strany hlavního trenéra/trenérky či spolku nebo uvedení nepravdivých či zavádějících
údajů v jakémkoliv dokumentu týkajícího se SCM, je TMK ČBaS oprávněna přiměřeně snížit
příspěvek, vyzvat k jeho vrácení, nebo v případě závažného porušení těchto pravidel zrušit
příslušné SCM.
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Článek XVII.
Sportovní akademie
1.

Speciální formu sportovní přípravy badmintonistů představují sportovní akademie („SA“).

2.

Cílem SA je podporovat vrcholovou sportovní přípravu ve spojení se zajištěním vzdělání
(základní škola, gymnázium, střední škola) nad standardní spolupráci.

3.

Rámcová úprava spolupráce:
a.

ČBaS, spolek a škola uzavřou smlouvu o spolupráci, na základě které bude mimo jiné
poskytnuta podpora ČBaS,

4.

b.

zpracování konkrétního programu spolupráce všech tří subjektů,

c.

těsné propojení vzdělání a sportovní přípravy se zaměřením na vrcholový badminton.

V ostatních záležitostech (organizace sportovní přípravy, vzdělání trenérů atd.) se přiměřeně
vychází z výše uvedené úpravy SpS a SCM.
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ČÁST TŘETÍ
VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE

Článek XVIII.
Obecná ustanovení
1.

Vrcholové sportovní centrum mládeže ČBaS (dále jen „VSCM“) je nejvyšším stupněm péče
o sportovně talentované hráče/hráčky badmintonu v České republice. Hlavním cílem VSCM je
zajištění přípravy vybraných hráčů/hráček v kategoriích U17 – U23 (hráči/hráčky starší 14 let
a hráči/hráčky, kteří v příslušném roce nedovrší věk 23 let; jen výjimečně a individuálním
výběrem TMK ČBaS mladších hráčů/hráček) k reprezentaci České republiky, a to při vhodném
skloubení studia a sportovní přípravy v denním dvoufázovém tréninku.

2.

Činnost VSCM je dále směřována k naplnění těchto dílčích cílů:
a.

zajistit dlouhodobou vrcholovou přípravu hráčů/hráček směrem k úspěchu na evropských
a světových mistrovstvích a olympijských hrách,

b.

směřování hráčů/hráček k profesionálnímu sportu,

c.

rozvoj komplexních dovedností pod individuálním odborným vedením, a to až na osobní
maximum každého hráče/hráčky,

3.

d.

zajištění juniorské a dospělé reprezentace ČR,

e.

systematická a koordinovaná spolupráce mezi SCM a VSCM,

f.

metodická a finanční podpora trenérů/trenérek.

VSCM má celorepublikovou působnost a je zřízeno a vedeno přímo TMK ČBaS, v případě
potřeby s využitím spolupráce s právnickou osobou působícím v místě centra (badmintonový
klub/oddíl registrovaný v databázi ČBaS; případně oblastní badmintonový svaz; město/kraj;
provozovatel sportoviště atd.).

Článek XIX.
Zajištění činnosti a výběr VSCM
1.

Na zajištění činnosti VSCM se podílí níže uvedené subjekty následujícím způsobem:
a.

TMK ČBaS připraví návrh rozpočtu na příslušný rok, kde stanoví celkovou výši finančních
prostředků na činnost VSCM,

b.

v návaznosti na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků Národní sportovní
agentury ČR (mj. se stanovením výše podpory na přípravu talentované mládeže) je
případně výše finančních prostředků na činnost VSCM upravena,
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c.

v případě potřeby ČBaS uzavře s vybranou právnickou osobou smlouvu o podpoře činnosti
vrcholového sportovního centra mládeže („Smlouva“) či obdobnou smlouvu či smlouvy,
na základě které je přidělen statut VSCM,

2.

d.

na základě řádného plnění funkce VSCM hradí ČBaS příslušné náklady,

e.

TMK ČBaS provádí vyúčtování nákladů.

Rozdělení finančních prostředků na činnost VSCM:
a.

finanční

podpora

pro

vedení

VSCM

(provozní

manažer,

profesionální

hlavní

trenér/trenérka, profesionální druhý trenér/trenérka, kondiční trenér),
b.

náhrada nákladů trenérů (zejm. cestovné a stravné na turnaje),

c.

podpora na přípravu (náklady sportovní prohlídky, na badmintonové míče, pronájem haly či
prostor pro zabezpečení přípravy, související služby – zejm. regenerace atd.),

d.
3.

případně rovněž náklady na ubytování a stravování trenérů či hráčů/hráček.

Pokyny k proplácení prostředků:
a.

je možné proplatit pouze výše uvedené náklady na činnost VSCM,

b.

veškerá finanční činnost týkající se podpory VSCM je právnickou osobou/TMK ČBaS
dokumentována dle standardů ČBaS,

c.

daňové doklady musí být spolkem předloženy alespoň v kopii,

d.

veškeré doklady musí být předloženy v termínech vyúčtování (do 15. dne následujícího
měsíce; při půlročním proplácení nejpozději do 30. 6. za první polovinu roku a do 30. 11.
za druhou polovinu roku s výjimkou podpory vedení VSCM),

e.

prostředky na podporu přípravy je možné čerpat výhradně v období od 1. 1. do 30. 11.
příslušného kalendářního roku,

f.

finanční prostředky nelze převádět do následujícího roku,

g.

upřesňující pokyny případně vydá ČBaS (TMK, EK či sekretariát ČBaS).
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Článek XX.
Organizační ustanovení
1.

Zřízeno je jedno VSCM s celorepublikovou působností. Místo zřízení VSCM eviduje TMK ČBaS
a je zveřejněno spolu se základními informacemi o VSCM na internetových stránkách
provozovaných ČBaS.

2.

Případnou změnu místa činnosti v rámci města schválí na návrh VSCM TMK ČBaS.

3.

Činnost a kontrola VSCM se řídí podmínkami uvedenými v tomto dokumentu. Na zabezpečení
činnosti se podílí TMK ČBaS, případně společně s právnickou osobou působí v místě centra.

4.

TMK ČBaS vyhledá místo odpovídající špičkové úrovně pro zřízení VSCM, když kritéria zřízení
VSCM jsou především:
a.

zajištění kvalitního trenérského vedení,

b.

zajištění badmintonové haly s možností denní alespoň dvoufázové přípravy,

c.

zajištění komplexní sportovní přípravy na denní bázi (zejm. posilovna, venkovní hřiště,
regenerace – fyzioterapie, masáže, lymfodrenáž atp.),

d.

zajištění spolupráce se střední školou/gymnáziem s možností individuálního studia
hráčů/hráček,

e.

zajištění spolupráce s vysokou školou s možností individuálního studia hráčů/hráček,

f.

zajištění ubytování a stravování (oběd, případně večeře),

g.

zajištění spolupráce s právnickou osobou, na kterou TMK ČBaS částečně přenese
odpovědnost za fungování VSCM,

h.
5.

zajištění společenské místnosti (setkání týmu, rozbory videa apod.).

VSCM je zřízeno vždy na čtyři roky (resp. od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024), s možností prodloužení
smlouvy o další čtyři roky v případě řádného fungování VSCM.

6.

7.

TMK ČBaS:
a.

stanoví prováděcími pokyny činnost VSCM,

b.

provádí metodickou činnost k zajištění fungování VSCM,

c.

zabezpečuje výběr a vzdělávání trenérů/trenérek VSCM,

d.

provádí kontrolu VSCM,

e.

vypracuje hodnocení činnosti VSCM.

TMK ČBaS dále ve spolupráci s vedením VSCM, zejm. hlavním trenérem/trenérkou:
a.

provádí výběr hráčů/hráček zařazených do VSCM,
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b.

zabezpečuje sportovní a specializovanou badmintonovou přípravu k tomu kvalifikovanými
trenéry/trenérkami,

c.

provádí průběžnou kontrolu činnosti VSCM a její vyhodnocení,

d.

zpracovává potřebné podklady.

Článek XXI.
Personální zabezpečení VSCM
1.

Za organizaci sportovní přípravy (sportovní trénink a turnaje) VSCM odpovídá hlavní
trenér/trenérka VSCM.

2.

Vedení VSCM vybírá a schvaluje TMK ČBaS.

3.

Požadavky na hlavního trenéra/trenérku:
a.

trenérská kvalifikace Světové badmintonové federace (BFW) Coach Level Two/Three
a současně II. a vyšší trenérská třída ČBaS (u zahraničních trenérů ekvivalent příslušné
federace),

b.

alespoň 5 let praxe vedení juniorských či dospělých reprezentantů v posledních 10 letech,

c.

odpovídající osobnostní a morální profil.

4.

Má se za to, že je vhodné, aby alespoň jeden z trenérů ve VSCM byl české státní příslušnosti.

5.

Trenéři jsou povinni zúčastnit se za kalendářní rok, pokud nebude TMK ČBaS určeno jinak:
a.

alespoň 2 seminářů trenérů SpS/SCM/VSCM, a to především ve funkci školitele/vedoucího
trenéra,

b.

za účelem dalšího vzdělávání alespoň 1 semináře pořádaného ČBaS/ČOV/BEC/BWF.

6.

Vedení VSCM je ve smluvním vztahu s ČBaS.

7.

Náplně činnosti trenérů je věcí dohody s TMK ČBaS, a to tak, aby vždy došlo k naplnění hlavních
cílů VSCM a výsledkových cílů ČBaS. Popis zodpovědnosti hlavního trenéra či trenérů ve
spolupráci:
a.

řízení činnosti VSCM,

b.

příprava návrhu na zařazení hráčů/hráček do VSCM,

c.

zajištění kompletní organizace přípravy hráčů/hráček zařazených do VSCM (badminton,
kondiční příprava, regenerace, životospráva atd.),

d.

plánování přípravy hráčů/hráček zařazených do VSCM,

e.

přímé vedení přípravy hráčů/hráček zařazených do VSCM,
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f.

spolupráce s TMK ČBaS, a případně s příslušnou právnickou osobou,

g.

spolupráce s dalšími trenéry SpS/SCM/SVCM a reprezentačními trenéry,

h.

účast alespoň na 10 turnajích s účastí hráčů/hráček z VSCM za kalendářní rok, z toho
alespoň 8 mezinárodních turnajů BWF/BEC,

i.

příprava podkladů na proplacení nákladů VSCM,

j.

podíl na konzultaci úpravy činností SpS/SCM/VSCM,

k.

spolupráce na přípravě centrální metodiky a vzdělávání trenérů,

l.

spolupráce při přípravě a realizaci trenérských seminářů a školení,

m.

účast na reprezentačních akcích dle potřeb TMK,

n.

vedení evidence VSCM a vyhodnocení přípravy ve VSCM,

o.

plnění upřesňujících pokynů TMK.

Článek XXII.
Rámcový obsah sportovní přípravy ve VSCM
1.

Sportovní příprava VSCM je přizpůsobena především věku, schopnostem a dovednostem
hráčů/hráček, jejich osobním cílům a sportovním cílům ČBaS a řídí se metodickými pokyny TMK
ČBaS. Sportovní příprava se zaměřuje především na úspěch na vrcholech a šampionátech.

2.

Plán sportovní přípravy pro členy VSCM zpracovává hlavní trenér/trenérka ve spolupráci s TMK
ČBaS.

3.

Organizace sportovní přípravy:
a.

Celkový doporučený počet všech tréninkových jednotek za týden (badminton + kondiční
příprava), přičemž se předpokládá, že všechny budou v rámci VSCM:
Hráči/hráčky kategorie U17: 9 – 12 tréninkových jednotek týdně v rozsahu 75 – 150 minut
Hráči/hráčky kategorie U19: 10 – 13 tréninkových jednotek týdně v rozsahu 75 – 180 minut
Hráči/hráčky do 23 let věku: 10 – 14 tréninkových jednotek týdně v rozsahu 75 – 180 minut

b.

Doporučený počet badmintonových tréninkových jednotek za týden ve VSCM:
Hráči/hráčky kategorie U17: 6 – 8 tréninkových jednotek týdně
Hráči/hráčky kategorie U19: 6 – 10 tréninkových jednotek týdně
Hráči/hráčky do 23 let věku: 7 – 10 tréninkových jednotek týdně
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4.

Sportovní příprava především:
a.

odpovídá dlouhodobým (kariérním) cílům dohody hráče/hráčky a trenéra,

b.

je plánovaná ve čtyřletém cyklu (olympijský cyklus) a ročním cyklu, kde zohledňuje
dohodnuté krátkodobé/střednědobé/dlouhodobé cíle hráče/hráčky a trenéra,

c.

je periodizovaná na různá období (přípravné obecné, přípravné speciální, předturnajové,
turnajové, přechodné) s vrcholy v podobě jednotlivých šampionátů – mistrovství Evropy
(jednotlivců i družstev), Evropských her, mistrovství svět a olympijských her,

d.

zohledňuje potřeby a možnosti hráče/hráčky, směřuje ke specializaci na jednu disciplínu
a k dosažení osobního maxima hráče/hráčky,

e.

je vždy komplexní (technika, strategie a taktika badmintonu, kondiční příprava,
životospráva, regenerace, mentální příprava, výživa a stravování, lékařský dohled apod.).

5.

Sledování výkonnosti hráčů/hráček probíhá na třech úrovních:
a.

úspěch hráčů/hráček na šampionátech (mistrovství Evropy juniorů a mistrovství světa
juniorů; mistrovství Evropy jednotlivců a družstev, Evropské hry, mistrovství světa,
olympijské hry),

b.

úspěšné starty na turnajích BWF/BEC a umístění na juniorském/dospělém světovém
žebříčku,

c.

zpravidla 2x ročně testování pohybových dovedností a motorických schopností (dle
testovací baterie TMK ČBaS, případně se specifickými úpravami).

Článek XXIII.
Výběr hráčů/hráček do VSCM
1.

Členy VSCM jsou čeští reprezentanti/reprezentantky v kategoriích U17 – U23 (hráči/hráčky starší
14 let a hráči/hráčky, kteří v příslušném roce nedovrší věk 23 let; jen výjimečně a individuálním
výběrem TMK ČBaS mladších hráčů/hráček) jmenovaní TMK ČBaS.

2.

Do VSCM může být zařazen/a hráč/hráčka 2x v průběhu roku, a to k 1. 1. a 1. 7. příslušného
roku, a to především na základě výkonnosti v předchozím období. Zařazením do VSCM
hráč/hráčka nemění klubovou příslušnost.

3.

Do VSCM mohou být zařazeni pouze reprezentanti/reprezentantky, kteří splní následující
podmínky:
a.

vyplněný dotazník (údaje o hráči/hráčce) s výslovným souhlasem hráče/hráčky, případně
rovněž zákonného zástupce v případě hráče/hráčky mladších 18 let, se zařazením
do VSCM,
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b.

předložení souhlasné sportovní prohlídky dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví
č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, obsahující kladné
posouzení zdravotního stavu hráče/hráčky v souvislosti se systematickou sportovní
přípravou,

c.

potvrzení fyzické výkonnosti splnění norem při testování pohybových dovedností
a motorických schopností (dle testovací baterie TMK ČBaS) a na funkčním testování,

f.

zájem o profesionální kariéru se cílem prosazení se v evropském a světovém badmintonu
ze strany hráče/hráčky a zákonných zástupců, a to včetně odpovídajícího přístupu
a podpory hráče/hráčky,

g.

reprezentační

výkonnost

s potenciálem

účasti

na

olympijských

hrách,

medaile

na mistrovství Evropy/Evropských hrách, juniorském mistrovství Evropy apod.
4.

Doporučené počty členů v VSCM: 6 – 10 hráčů/hráček. Minimální počet členů v VSCM:
4 členové. Maximální počet členů v VSCM: 12 členů.

5.

Především k badmintonové přípravě je vhodné využít spolupráce se sparingpartnery, a to
především z řad české dospělé reprezentace nebo zahraničních hráčů/hráček potřebné úrovně.
Tito hráči/hráčky nejsou členy VSCM.

6.

7.

Zařazený hráč/hráčka musí splňovat následující kritéria:
a.

profesionální přístup k tréninku a spolupráce s trenéry odpovídající stanoveným cílům,

b.

splnění výkonnostních kritérií (kondiční připravenost a turnajové výsledky),

c.

reprezentativní účast na turnajích a akcích, na které jsou pozváni,

d.

doložení zdravotní prohlídky,

e.

vedení evidence tréninkového deníku,

f.

bezproblémové studium a zdravotní stav,

g.

dodržení platných předpisů ČBaS.

Hráč/hráčka je vyřazený/á z SCM k 31. 12. příslušného roku na návrh hlavního trenéra, pokud:
a.

u hráče/hráčky dojde ke změně zdravotního stavu nebo hráč/hráčka nemá platnou
souhlasnou zdravotní prohlídku,

b.

se hráč/hráčka proviní proti antidopingovým pravidlům,

c.

hráč/hráčka nemá potřebné výsledky na setrvání ve VSCM,

d.

hráč/hráčka neplní povinnosti při sportovní přípravě,

e.

se hráč/hráčka pravidelně neúčastní sportovní přípravy či turnajů,

f.

hráč/hráčka na vlastní žádost hodlá ukončit činnost ve VSCM,
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g.

má hráč/hráčka problémy při studiu, zdravotní problémy nebo špatnou tréninkovou kázeň.

V případě vážného nesplnění výše popsaných kritérií či na žádost hráče/hráčky je možné
hráče/hráčku vyřadit i mimo výše uvedený termín.

Článek XXIV.
Kontrola a hodnocení činnosti VSCM
1.

Kontrolní činnost nad VSCM provádí TMK ČBaS, která dohlíží především na plnění metodického
a organizačního zadání, činnost hráčů/hráček a trenérů, jakož i naplnění cílů VSCM, a to
samostatně i ve spojení s SCM.

2.

Při zjištění nedostatků v činnosti VSCM bude neprodleně sjednána náprava, aby nebylo jakkoliv
ohroženo plnění cílů VSCM a naplnění sportovních cílů ČBaS.
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ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XXV.
Obecná ustanovení
1.

Členství

hráčů/hráček

v mateřských

klubech/oddílech

vzniklé

před

zařazením

do SpS/SCM/VSCM zůstává nedotčeno.
2.

Předpokládá se zřízení funkce šéftrenéra zodpovědného mimo jiné za kontrolu a rozvoj činnosti
středisek a center a koordinaci reprezentace a systému přípravy talentované mládeže. Dále se
předpokládá zřízení svazového metodika, zodpovědného mimo jiné za fungování systému
přípravy talentované mládeže (za TMK ČBaS), metodické organizace sportovní přípravy
a navazující spolupráce trenérů.

3.

Funkce stanovené tímto dokumentem jsou především vykonávány v pracovněprávním či
obdobném vztahu s pravidelným finančním odměňováním v závislosti na výkonu činnosti.

4.

Tento systém byl po předchozím projednání navržen Trenérsko-metodickou komisí a schválen
Výkonným výborem ČBaS. Ke dni přijetí tohoto dokumentu se ruší předchozí systém péče
o talentovanou mládež v badmintonu, od 27. 1. 2021 nabývá účinnosti úprava popsaná v tomto
dokumentu.

V Praze dne 26. 1. 2021

JUDr. Josef Rubáš,
předseda TMK ČBaS

Petr Koukal,
předseda ČBaS, z.s.
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PŘÍLOHY
1.

Metodika přípravy hráčů a hráček v SpS (obecná úprava)

2.

Metodika přípravy hráčů a hráček v SCM (obecná úprava)
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