
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Reprezentace U15 
(platnost od 1.1.2023) 

  



 
Český badmintonový svaz, z.s. 

 

 
 
Hlavní trenér: Maňásek Pavel 

Asistent:  Loskotová Romana 

Cíl:   ME U15 2024 
 
 
Reprezentační výběr je sestaven z hráčů ročníků 2009 a 2010 na období leden-červen 

2023 v počtu 8 + 8. Po případném odchodu některých hráčů ročníku 2009 do 

reprezentace U17 bude reprezentace U15 doplněna ročníkem 2010.  

 
 
Složení reprezentace: 
 
2009 – Martinec Petr, Bříza Petr, Čada Daniel, Puffr Matyáš, Trkan Gabriel, Valášek      

Martin 

2010 – Vrchotický František, Stružka Jan Vladimír 

2009 – Hnilicová Jana, Malá Kateřina, Niedermayerová Monika, Burdová Veronika, 

Holubářová Eva 

2010 – Hermannová Pavlína, Majerová Monika, Fedorková Michaela 

 
 
Plán přípravy I. pololetí 2023: 
 

22.2. – 24.2.2023 RC I. camp – místo bude upřesněno 

    - povinná účast pro všechny zařazené do výběru U15 

30.3. – 1.4.2023 DT OLIVER Czech U17 International (Český Krumlov)  

8. – 10.4.2023 DT VICTOR JOT U15 (Edegem) 

29. – 30.4.2023 ST       GPA U15 Vitality Vendryně - povinná účast pro všechny         

 zařazené do výběru U15 

květen 2023 DT Chorvatsko (Opatija) – zatím nejsou propozice ani termín 

1. – 4.6.2023  ST YONEX Czech Youth International (Praha) 

22. – 25.6.2023 DT Serbian Youth International (Novi Sad) 

červen 2023  RV     Rakousko (zatím nejsou propozice ani termín) 
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KLASIFIKACE TURNAJOVÉHO PLÁNU 

 

Reprezentant kategorie U15 má v turnajovém plánu 1x ročně reprezentační výjezd 

(nominace maximálně 4+4 hráči), 3x ročně sledovaný turnaj (1x mezinárodní turnaj, 1x 

MČR a 1x GPA své věkové kategorie), 3x ročně povinný mezinárodní turnaj (RV, ST + 

výběr doporučených turnajů), 3x ročně reprezentační camp (+ přípravný RC před MEJ). 

 

 

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 (3+3) 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! 
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- Hráči si vše zajišťují sami (přihláška, ubytování, cesta, strava) 

- Hráči startují na vlastní náklady 

- Účast reprezentačního trenéra nebo asistenta trenéra 

- 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 

 

 

 

Pavel Maňásek 
   Reprezentační trenér U15 

 


