Výzva klubům/oddílům
k podání žádostí o přidělení sportovního střediska

Trenérsko-metodická komise ČBaS
7. 12. 2020

Český badmintonový svaz, z.s.

Účel sportovních středisek
Sportovní střediska (dále jen „SpS“) jsou základním stupněm péče o sportovně talentované
hráče/hráčky badmintonu v České republice ve věku 6 – 15 let. Jejich hlavním účelem je příprava
hráčů/hráček k přechodu do SCM a VSCM, jakož k úspěšné reprezentaci České republiky na
mezinárodních turnajích.
Harmonogram dle této výzvy
Vzhledem ke skutečnosti, že nový systém přípravy TM bude účinný ke dni 1. 1. 2021, je v rámci této
výzvy připravena podpora klubů a oddílů, u kterých se předpokládá zřízení SpS od 1. 1. 2021.
●

7. 12. 2020 zveřejní Výzvy klubům/oddílům

●

7. 1. 2021 termín podání žádostí o přidělení SpS (nejzazší termín; v rámci včasné
administrativní kontroly doporučujeme zasílat dříve)

●

13. 1. 2021 oznámení klubům a oddílům zařazených do SpS

●

nejpozději do 21. 1. 2021 uzavření smlouvy s vybranými kluby/oddíly

●

do konce ledna – předpokládaná schůzka trenérů SpS a rodičů hráčů/hráček SpS

●

1. 1. – 31. 12. 2021 (s prodloužením na rok 2022) oficiální provoz sportovních středisek

Podmínky pro zřízení SpS
1.

Klub/oddíl ve formě registrovaného spolku s registrací u ČBaS bez nevypořádaných
závazků vůči ČBaS a příslušnému oblastnímu svazu.

2.

Minimálně 4 zařazení hráči/hráčky; maximálně 8 hráčů/hráček.

3.

Hlavní trenér/trenérka s akreditací Coach Level One a vyšší; od 1. 1. 2022 bude třeba zajistit
trenérské vedení trenérem/trenérkou s akreditací Coach Level Two/II. třída a vyšší. Hlavní
trenér/trenérka je garantem sportovní přípravy, vede tréninkovou přípravu hráčů/hráček
alespoň na 10 hodinách tréninkových jednotek/týdně všech hráčů/hráček, z toho alespoň
4 hodiny individuální práce s hráči/hráčkami SpS.

4.

Příprava hráčů/hráček je zpravidla každodenní, s přizpůsobením vzhledem k věku. U hráčů/
hráček U7 – U11 se jedná zejména o zajištění tréninku badmintonu a fyzické přípravy,
u hráčů/hráček U13 – U15 se základy komplexní přípravy (dále regenerace, životospráva
atd.).

5. Zajištění tréninkových prostor (badmintonová hala s alespoň 4 kurty, případně i hřiště
s umělým povrchem či atletický ovál) pro pravidelnou denní přípravu.
6. V případě úspěšného posouzení žádosti, je klubu/oddílu přiřazen statut sportovního
střediska pro období 1.1. - 31. 12. 2021. V případě řádného fungování střediska v průběhu
roku 2021 bude od 1. 1. 2022 statut střediska prodloužen do 31. 12. 2022.
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Hodnocení žadatelů
1.

Organizace sportovní přípravy – 50 %

2.

Sportovní výsledky – 30 %

3.

Aktivity klubu/oddílu – 20 %

Uvedené oblasti v hodnocení žadatelů vycházejí z potřeby zajištění kvalitní sportovní přípravy, jež
je základem pro následný růst hráčů a hráček směrem k vrcholovému sportu.
Od tohoto základního předpokladu je odvozeno procentuální rozdělení bodů a dílčí dělení kritérií:
-

Oblast „Organizace sportovní přípravy“ zohledňuje potřebnou odbornost navržených
hlavních trenérů, kteří dosaženým vzděláním, úrovní vyplněného „Plánu týdenního
mikrocyklu“ a „Popisu sportovní přípravy“, tvoří základ pro kvalitní vedení zařazených hráčů
a hráček. Hlavním kritériem hodnocení je zajištění právě zajištění sportovního tréninku
umožňující příslušný růst hráčů/hráček. Intenzita a délka tréninkových jednotek se během
týdne a roku mění, k detailnímu popisu vizte metodiku přípravy hráčů a hráček do 15 let
(Příloha č. 2).

-

Oblasti „Sportovní výkonnost“ a „Aktivity klubu/oddílu“ naopak poukazují na schopnost
žadatele organizačně a dlouhodobě zajistit sportovní přípravu z hlediska práce s mládeží,
pořádání turnajů či školení.

Popisy jednotlivých kritérií naleznete ve Formuláři žádosti o SpS, kde jsou podrobněji vysvětleny
také v doprovodných „Komentářích“. Tyto komentáře jsou značeny „červeným trojúhelníkem“.
Vyhodnocení žádostí probíhá na základě úplně a řádně vyplněných údajů ve formuláři, rozsahu a
kvalitě zpracování „Plánu týdenního mikrocyklu“ a „Popisu sportovní činnosti“, a navržení hráčů a
hráček do SpS, kteří jsou vypsáni v „Seznamu hráčů a hráček SpS“.
Podmínky pro zařazení hráčů/hráček
Zdůrazňujeme, že zařazení hráče/hráčky je výběrové a je cíleno na hráče/hráčky, u nichž je
předpoklad následující:
1.

Potenciál budoucího zařazení do SCM a VSCM, jakož i k úspěšné reprezentaci České
republiky
na mezinárodních turnajích (chtění, pohybový talent, schopnost učení se nových
dovedností, tréninková morálka, podpora rodičů, zdravotní způsobilost atd.).

2.

Splnění věkové hranice – hráči/hráčky starší 6 let a hráči/hráčky, kteří v roce 2021
nedovrší věk 15 let.

3.

České státní občanství a registrace u ČBaS.
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4.

Hráč/hráčka nemusí být registrovaným členem u žádajícího klubu/oddílu; zařazením do
SpS
u jiného klubu/oddílu hráč/hráčka nemění svou klubovou/oddílovou příslušnost.

5. Písemný souhlas zákonného zástupce se zařazením do SpS; v případě zařazení
hráče/hráčky z jiného klubu/oddílu rovněž souhlas zástupce tohoto klubu/oddílu.
Z tohoto důvodu je počet hráčů/hráček ohraničen minimálním počet 4 a maximálním počtem 8.
V případě výměny/vyloučení/zařazení hráče/hráčky v již vzniklém sportovním středisku, je hlavní
trenér povinen tuto skutečnost zdůvodnit v hodnocení SpS.
Podmínky pro práci hlavního trenéra/trenérku
Hlavní trenér/trenérka SpS je spolu s TMK garantem kvality sportovní přípravy.
Přehled hlavních povinností, trenér/trenérka:
1.

vede hráče a hráčky směrem k plnění školních povinností a sportovnímu růstu,

2.

je zodpovědný za řádné vedení přípravy (školní, sportovní, osobnostní),

3.

je zodpovědný za zdravotní stav hráčů a hráček (periodická sportovní prohlídka),
o

hráči/hráčky bez sportovní registrace u ČBaS nevyžadují lékařskou prohlídku,

o

u hráčů/hráček počínaje 10. rokem věku nebo u mladších se sportovní registrací
CBaS je třeba splnit podmínku lékařské prohlídky k výkonnostnímu sportu v
organizovaných sportovních soutěžích.

4.

plánuje denní přípravu dle metodiky TMK,

5. vede tréninkové jednotky (případně spolu s dalším trenérem/trenéry),
6. koučuje hráče/hráčky na vybraných turnajích,
7. komunikuje s TMK/rodiči/hráči/hráčkami,
8. aktivně se účastní setkáních trenérů/trenérek středisek a center.
Podpora klubu/oddílu
1.

Celková alokovaná podpora rozdělená mezi kluby a oddíly v roce 2021 v rámci této výzvy
bude v předpokládané výši 2.000.000,- Kč. TMK si vyhrazuje možnost tuto částku
případně snížit či navýšit, a to vzhledem ke skutečně přiděleným finančním prostředkům
pro ČBaS a TMK na příslušný rok.

2.

Podpora pro jednotlivá střediska bude přidělena na základě smluvního vztahu mezi
Českým badmintonovým svazem a klubem/oddílem, u něhož bude středisko zřízeno.

3.

Základem pro stanovení podpory je obdržené bodové hodnocení dle podané žádosti.

4.

Základní formy podpory:
a. Finanční – příspěvek na úhradu činnosti hlavního trenéra/trenérky, dále příspěvek
na zajištění tréninkových podmínek (míče, nájem tělocvičny).
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b. Metodická – zpracování metodického vedení hráčů/hráček v SpS, konání
pravidelných seminářů trenérů SpS (s předpokladem 1x za 3 měsíce), zajištění
vzdělávání trenérů/trenérek.
5. Spolupráce klubu/oddílu:
a.

Poskytnutí součinnosti a finanční spolupráce k zajištění výběru a řádného chodu

střediska.
b. Poskytnutí tréninkových prostor (zejm. hala) zdarma či za režijní ceny.
Formuláře pro žadatele
−

Žádost o přidělení SpS

−

Metodika přípravy hráčů a hráček ve věku do 15 let (zejména SpS)

Vyplněnou žádost zašlete elektronicky na adresu tmk@czechbadminton.czdo 7. 1. 2021.

V Praze dne 7. 12. 2020
JUDr. Josef Rubáš
předseda Trenérsko-metodické komise ČBaS
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