Zápis ze setkání týmu TMK

6. 3. 2020, Praha

Trenérsko-metodická komise ČBaS

Zápis ze setkání týmu TMK (6. 3. 2020)
Účast: Petr Koukal, Eliška Maixnerová, Pavel Maňásek, Petra Moravcová, Markéta Osičková, Josef
Rubáš, Radek Votava
Omluveni: Petr Báša, Jan Bednář, Tomáš Krajča, Michal Turoň, Pavel Florián
Termín a místo: 6. 3. 2020, Praha-Strahov
Program
1) Úvodní slovo a upřesnění programu
2) MEJ U15 - hodnocení akce
3) Reprezentace U17 – výhled přípravy na další období
4) Výběr U15 – výhled přípravy na další období
5) Příprava talentové mládeže
6) Obecná diskuze

1)

Úvodní slovo a upřesnění programu

2)

MEJ U15 – hodnocení akce (Markéta Osičková)
Před turnajem:
- V období květen 2019 – únor 2020 příprava (zpracován plán akcí – spolupráce svaz + hráči).
- Hráči se nadále připravují především se svými osobními/klubovými trenéry, v průběhu období
realizovány přípravné akce (turnaje a kempy).
- Nominace (východiska – široká nominace + dle pravidel BEC každý hráč nejvýše 2 disciplíny;
shrnutí průběhu nominace).
Na turnaji:
- Porovnání vítězů ve dvouhrách s badmintonisty v ČR (Nella Nyqvist – Finsko, Romeo
Makboul – Švédsko); srovnatelné výchozí parametry s českým badmintonem (počet obyvatel,
členská základna atd.), ale zcela odlišný herní projev a pojetí hry (vizte níže).
- Co především schází našim hráčům?
o Obecná strategie: Hra na úzký kurt (základ badmintonu: kontrolovaný tlak na soupeře,
tj. zejména udržet míč ve hře) + zrychlení do útoku;
o Správné technické dovednosti (pohyb a údery) a taktické rozhodování (rozhodnutí
v jaké herní situaci se nacházím a jaký pohyb/úder volit);
o Mentální připravenost (nervozita + chování na kurtu) – nedostatek odhalený
atmosférou „velkého turnaje“ (velká hala, evropský šampionát atd.).
- Jaké hráče posílají silné země? Především singlisty, ze kterých sestavují páry. Nedostatek
párového pojetí, zejména ve smíšené čtyřhře (singlové pojetí převládá – nikoliv jeden pár, ale
dva singlisté, např. Švédové – dva medailisté ze singla = medaile z debla).
- Hodnocení průběhu ME z hlediska spolupráce hráč – trenér – trenér reprezentace – rodič.
Návrh úpravy do dalšího období (pokud nebudou centra, potom individuální příprava).
Tipy do dalšího období:
Rozvoj správných dovedností – evropský („Komplexní přístup s cílem uspět v Evropě“) vs.
národní přístup („Hrajeme badminton pro zábavu“).
- Trenér je autorita – je tak vnímán, respektován a chová se tak, a to zejména reprezentační
trenér.
-
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-

Cílení na výsledek – příprava je směřována k úspěchu na MEJ (plánování přípravy, volba
turnajů, výběr a sehrání spoluhráčů v párových disciplínách, které mají slabší úroveň, tj. je
větší šance prosadit se k medaili).
Reprezentace U17 – výhled přípravy na další období (Pavel Maňásek)

3)

Obecné hodnocení současného stavu:
- Hodnocení spolupráce hráč/trenér.
- Je třeba naučit hráče, co je reprezentace (potřeba působení především reprezentačních
trenérů a TMK).
- Pokud nebudeme mít správné typy, nemůžeme s hráči pracovat (hledáme hráče ochotné
pracovat a následně dospět do dospělé reprezentace).
- Reprezentace směřuje do Evropy, nikoliv, že jsou vybíráni nejlepší hráči z národní úrovně
Plán v roce 2020:
- Zpracován a široké skupině hráčů zaslán podklad – plán na rok 2020 (přípravné akce v roce
2020, vysvětlení: obecné směřování výběru, tj. široký tým + zužování).
- První široký kemp (březen 2020) – poznat hráče, otestovat je a ukázat fungovat reprezentace.
- Ročníky: 2004 – nemají vrchol U17 (až 2022 MEJ U19), koncentrace na ročníku 2005 a 2006.
- Postupné směřování hráčů do disciplín (mj. z výše uvedených důvodů – snazší prosazení
v párových disciplínách na MEJ, tj. vytvořit dvojice do párových disciplín a vzájemná
spolupráce těchto hráčů).
- Základním kritériem výběru – ochota pracovat a mezinárodní výsledky + úspěchy o kategorii
výše.
Výběr U15 – výhled přípravy na další období (obecná diskuze)

4)

-

Základní otázky:
Jak vytvořit a připravovat reprezentační výběr?
Jak zajistit přípravné kempy/turnaje?
Jak vybrat trenéry, kteří povedou výběr U15 v roce 2022?

Obecné závěry:
- Předně je třeba vychovávat vybrané hráče směrem k reprezentaci (v návyky, potřebnou prací
a vrcholem reprezentace v dospělých), vytvořit vhodný vztah rodič/trenér/hráč + reprezentace
- Reprezentační výběr - východiska:
o Množství hráčů v kategorii U15 – není možné poznat budoucího úspěšného hráče +
rozdílnost názorů od osobních/klubových na přípravu a směřování + ze strany svazu
není možné zajišťovat množství akcí (turnajů a kempů), neboť nemáme k dispozici
trenéry
- Reprezentace – návrh řešení:
o Preferovaný model: Buď příprava v centrech, pokud nejsou centra, potom individuální
příprava (trenér + hráč).
o Finanční podpora jen trenérů.
o Vzdělávání trenérů (2/3x v roce setkání) + jejich spolupráce.
o Výběr reprezentace 6 měsíců před MEJ U15 – např. jeden nominační turnaj singly (6
singlistů – stanovit pravidla postupu na turnaj, kondiční parametry, výsledky na
turnajích, potenciál hráče) + debly.
o MEJ U15: Uhradit náklady hráčům a jejich osobním/klubovým trenérům +
reprezentační trenér (případně trenér z centra).

3

Příprava talentové mládeže

5)
-

-

Talent Team:
o Jeho současným cílem je pracovat s hráči (obecně ve věku kategorie U13) na rozvoji
schopností, nikoliv je připravovat pro reprezentaci (reprezentační kempy jsou
samostatné).
o V dalším období preference konání Talent Teamu v oblastech či při spojení dětí z více
klubů/oddílů (s finanční podporou centrálního svazu); reflektován zájem.
o Centrální setkávání především trenérů této kategorie (na úrovni SPS, vizte níže).
Nadále bude prosazovaný návrh k vytvoření třístupňového systému:
o Hlavní centrum s koncentrací nejlepších českých hráčů (VSCM).
o 1/2 národní sportovní centra (NSC), s případným postupným rozvojem počtu
hráčů/trenérů/center – finanční podpora vybraných trenérů pro hráče v juniorském
věku.
o finanční podpora trenérů v klubech a oddílech a jejich spolupráce na principech
rozvoje dovedností (SPS).
Hlavním cíl systému: nejlepší reprezentanti se připravují na „evropské úrovni“, nikoliv výběr
z nejlepších „národních“ hráčů.
Obecná diskuze o aktuálních tématech TMK (diskuze)

6)
-

Účast na mistrovství světa juniorů 2020 (říjen, Nový Zéland); termínová kolize – navazuje MSJ
a MEJ
Nations Future Cup (srpen, Lucembursko); zájem na účasti (přípravný turnaj na MEJ U17
2021)

Zapsal: Josef Rubáš
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