Český badmintonový svaz, z.s.

Zápis z jednání TMK ČBaS
Termín: 31.8.2022
Místo: Praha – Strahov
Začátek: 9:30, ukončení: 16:00
Přítomní členové TMK: Václav Drašnar, Radek Votava, Pavel Maňásek, Michal Turoň,
Tomáš Krajča,
Předseda ČBas: Petr Martinec
Národní trenér: Peter Mikelsen
1) Hodnocení MEU19 Bělehrad – proběhlo hodnocení účasti národního týmu kategorie
U19 na ME. Organizace a pobyt bez problémů, diskutovány i jednotlivé aspekty hry
2) Hodnoceni EYOF – proběhlo hodnocení účasti na této akci od Radka Votavy,
organizace a pobyt bez problémů, hodnoceni i oba účastníci a jejich výkony
3) Nominace na MS – potvrzení nominace ze strany TMK, TMK nominovala hráče dle
výkonosti a potenciálu startu na MS, donominovala po své chybě hráče Davida
Smutného do třetího singla, obsazení druhého mixu nabídla nominovaným hráčům do
soutěže družstev a jednotlivců, přestože není jejich primární disciplínou. Financování
startu na MS bylo upraveno na základě rozhodnutí VV.
4)

Žádost o podporu reprezentantů – Stanislav Kohoutek, Ondřej Lubas – TMK
doporučuje VV přijmout stanovisko k těmto žádostem, že prioritou vedení TMK je držet
platný schválený systém přípravy TM po jeho aktualizaci v roce 2022, v četně
fungování NC/VSCM v Plzni. Toto bude prezentováno na setkání TMK a předsedy
svazu s rodiči ve středu 7.9.2022

5) Agenda TMK od 8-2022 – na základě jednání s managerem reprezentací bylo
domluveno, že běžnou agendu přípravy RV a RC bude zajišťovat sekretariát
s pracovníkem TMK Romanou Loskotovou. V případě rozhodnutí o akci, kde bude
nutné a žádoucí vysílat Team managera bude požádán o přípravu akce tento team
manager
6) Jmenování reprezentace U23 – byla schválena nominace hráčů kategorie U23,
včetně plánu akcí do konce roku 2022. – nutno dopracovat a dát na vědomí!
-

Schválen

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

7) Jmenování hráčů reprezentace U19 – byla schválena nominace hráčů kategorie
U19, včetně plánu akcí do konce roku 2022 – nutno dopracovat a dát na vědomí!
-

Schválen

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0
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8) Manuál pro SpS a SCM
-

Všechna SCM byla seznámena s cílem provést žádané změny ve fungování
SCM od roku 2023, do konce roku garantovány finanční podmínky při
zachování fungování dle přijaté koncepce, TMK se již nyní chce podílet na
schvalování hráčů zařazených do SCM

-

Předložen aktualizovaný manuál SCM k diskutování a připomínkování

-

Dopracovat především návrhy na výběr, kontrolu a přidělení SPS

9) NC/VSCM Plzeň
-

Osloveni hráči k účasti na otevřených trénincích v září

-

Výběr hráčů k oslovení k dlouhodobé účasti – trvá!

10) Vzdělávání
-

Informace o novém způsobu školení IV. třídy

11) Úkoly
-

Včasné vydávání zápisů a informací z TMK – trvá

-

Připravit setkání dospělých reprezentantů buď prezenční formou, nebo online
setkáním (vize, plány, financování) sdělit požadavky TMK – využít k tomu
tréninkové pobyty v Plzni i online formu

-

Aktualizovat složky a dokumenty na webu TMK - trvá

-

Rozeslat schválený materiál SCM spolu s informací o SpS 2023 - trvá

-

Navázat větší spolupráci s marketingovou komisí – prezentovat naši práci

Václav Drašnar
Předseda TMK

