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Článek I 

Reprezentace České republiky 

 

1. Reprezentant České republiky je hráč, který reprezentuje Českou republiku na vrcholných 

akcích (olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy, Evropské hry a další) nebo se 

na tuto reprezentaci připravuje. Kandidáty pro reprezentaci České republiky schvaluje  

na základě doporučení reprezentačních trenérů Trenérsko-metodická komise (dále jen „TMK 

ČBaS“), která rovněž schvaluje přímo či nepřímo finančně podpořené reprezentanty. Podpora 

reprezentantů je řešena v samostatném předpisu.  

 

2. Individuální reprezentace České republiky:  

a. dospělá reprezentace, 

b. juniorská reprezentace U19, 

c. juniorská reprezentace U17. 

 

3. Týmová reprezentace České republiky:  

a. družstvo dospělých (dle typu turnaje – smíšené družstvo, družstvo mužů a družstvo 

žen; dle podmínek akce a výběru TMK), 

b. družstvo juniorů U19 (na MEJ U19 zpravidla 4 junioři + 4 juniorky; na MSJ U19 dle 

podmínek akce a výběru TMK), 

c. družstvo juniorů U17 (na MEJ U17 zpravidla 4 junioři + 4 juniorky). 

 

4. Talent Team – hráči vybraní do Talent Teamu nejsou reprezentanty ČR, jsou vybranými hráči 

k rozvoji badmintonových dovedností. Zařazení do Talent Teamu neznamená automatický 

následný výběr do reprezentačního výběru juniorů U17. 

 

5. Reprezentační výběry – konkrétní výběr pro individuální akce (OH, MS, EH, ME, YOG, MSJ, 

ME U19, ME U17 a ME U15 aj.) závisí na kvótách maximálního počtu hráčů schválených 

BWF/BEC, kvóty nemusí být naplněny celé. Konkrétní týmové výběry pro soutěže družstev 

závisí na typu a podmínkách soutěže. Do výběru jsou vybráni hráči s přihlédnutím ke čl. III, 

přičemž do výběru může být zařazen i hráč mimo individuální reprezentaci ČR.  

 

Článek II 

Obecné zásady 

 

1. Výběr reprezentantů a jejich nominace do reprezentace se řídí komplexním hodnocením, kde 

výkony a výsledky na mezinárodních turnajích BWF/BEC jsou hlavním, nikoli však jediným 

kritériem.  

 

2. Do reprezentace se zařazuje hráč na základě plnění daných kritérií, stabilní výkonnosti, 

sledován je i růst výkonnosti v průběhu roku i meziročně.  

 

3. Do reprezentace smí být zařazeni pouze hráči s českým státním občanstvím, kteří 

nereprezentují jiný stát a jsou řádně registrovanými členy ČBaS.  

 

4. Reprezentant je vzorem ostatním hráčům nejenom svými sportovními výkony, ale rovněž 

svým vystupováním nejen na reprezentačních akcích. Reprezentant má poctivý a aktivní 
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přístup ke zvyšování své výkonnosti a k plnění reprezentačních povinností. Reprezentant 

respektuje veškerá potřebná rozhodnutí učiněná TMK, trenéry a ostatními členy realizačního 

týmu národní reprezentace. 

 
Článek III 

Kritéria výběru individuální reprezentace 

 

1. Dospělá reprezentace: 

a. umístění na světovém žebříčku (BWF World Ranking):  

i. alespoň 175. místo ve dvouhře a 120. místo v párových disciplínách nebo zisk 

alespoň 9200 bodů,  

ii.  juniorští hráči a hráči U22 (tři roky po skončení v kategorii juniorů): alespoň 

250. místo ve dvouhře a 150. místo v párových disciplínách nebo zisk alespoň 

7000 bodů, 

b. potenciál úspěšně se kvalifikovat na nejbližší OH, MS, ME a EH, 

c. výkony a výsledky na turnajích BWF/BEC za období posledních 12 měsíců, 

d. výkony a výsledky na mistrovství České republiky,   

e. výsledky fyzických testů, 

f. účast, přístup a výkony na reprezentačních akcích,  

g. osobní přístup k reprezentaci, potenciál hráče, zdravotní stav a chování hráče  

v souladu se Statutem reprezentanta. 

 

2. Juniorská reprezentace: 

a. možnost startu na příslušném MSJ či MEJ, ke kterému je konkrétní výběr připravován 

(ročník narození),  

b. umístění na světovém žebříčku (BWF World Ranking), světovém juniorském žebříčku 

(BWF Junior Ranking) či evropském žebříčku U17 (BEC European U17 Ranking), 

c. výkony a výsledky na dospělých, juniorských a U17 turnajích BWF/BEC za období 

posledních 12 měsíců, 

d. výkony a výsledky na mistrovství České republiky (dospělých, U19 či U17), 

e. přihlédnuto bude rovněž k výkonům a výsledkům na turnajích Grand Prix A 

dospělých či Grand Prix A U19 a umístění na českém žebříčku dospělých a U19 (vždy 

o kategorii výše), 

f. výsledky fyzických testů, 

g. účast, přístup a výkony na reprezentačních akcích, 

h. osobní přístup k reprezentaci, potenciál hráče, zdravotní stav a chování hráče 

v souladu se Statutem reprezentanta. 

 

3. Výše popsaná kritéria je TMK oprávněna upravit, zpřesnit či specifikovat vnitřním předpisem.  

 

Článek IV 

Nominace 

 

1. Nominace do individuální reprezentace platí vždy jeden kalendářní rok (od 1. ledna do 31. 

prosince daného roku).  
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2. Zařazení do individuální reprezentace bude zveřejněno nejpozději do 31. 12. předchozího 

roku.  

 

3. Zařazení reprezentantů do individuální reprezentace bude vyhodnocováno hlavním trenérem 

příslušné reprezentace nejméně jednou za 3 měsíce, jakož i v případě zásadní změny 

výkonnosti reprezentanta nebo v případě porušení povinností reprezentanta. Na základě tohoto 

vyhodnocení bude upravováno složení individuální reprezentace.  

 

4. Každý nominovaný hráč je povinen do 10 dnů od oznámení složení reprezentace písemně  

(e-mailem) potvrdit příslušnému reprezentačnímu trenérovi, že svou nominaci a z toho 

vyplývající práva a povinnosti přijímá. Nesplnění této povinnosti bude považováno  

za vyjádření nezájmu o zařazení do reprezentace.  

 

5. Nominace pro konkrétní reprezentační akci bude oznámena dle termínu propozic dané akce, 

s předpokladem jednoho měsíce před uzávěrkou přihlášek turnaje nebo termínem konání akce. 

Každý nominovaný hráč je povinen do 3 dnů od oznámení nominace písemně (e-mailem) 

potvrdit příslušnému reprezentačnímu trenérovi, že svou nominaci a z toho vyplývající práva  

a povinnosti přijímá. Nesplnění této povinnosti bude považováno za vyjádření nezájmu  

o nominaci na reprezentační akci.  

 

6. Předběžný plán reprezentačních akcí bude zveřejněn současně s oznámením složení 

individuální reprezentace (do 31. 12. předchozího roku). Upřesnění bude reprezentantům 

oznámeno nejpozději jeden měsíc před začátkem akce. 

 

Článek V 

Práva a povinnosti reprezentanta 

 

1. Reprezentant má právo na:  

a. finanční podporu dle dokumentu „Systém podpory reprezentantů České republiky“, 

b. sportovní vybavení formou oblečení na určené reprezentační akce, 

c. podporu tréninkového procesu formou účasti na reprezentačních soustředěních či 

testování výkonnosti, 

d. vystavení statutu reprezentanta (písemný doklad s časovým omezením o zařazení  

do státní reprezentace), 

e. konzultaci své přípravy a turnajového plánu s reprezentačním trenérem, 

f. prezentaci příslušných výsledků prostřednictvím mediálních kanálů ČBaS. 

 

2. Reprezentant má povinnost:  

a. být členem ČBaS, mít občanství České republiky, nereprezentovat na turnajích 

BWF/BEC jinou zemi a být držitelem platné hráčské registrace, 

b. uzavřít s ČBaS smlouvu reprezentanta, jejíž přílohou je Statut reprezentanta, a tuto 

smlouvu dodržovat, 

c. splnit veškeré povinnosti vůči ČBaS, BEC a BWF (např. úhrada pokut),  

d. dodávat na sekretariát ČBaS/trenérům/vedení TMK veškeré potřebné dokumenty, 

e. zúčastnit se všech akcí reprezentace, na které byl nominován, pokud mu v tom nebrání 

závažné zdravotní nebo rodinné důvody, nebo pokud nebylo stanoveno jinak.  
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V případě neúčasti na akci reprezentace je povinen se omluvit ihned při zjištění 

skutečností zabraňujících účasti a písemně (e-mailem) doložit důvod neúčasti, 

f. vzorně reprezentovat Českou republiku a ČBaS, chovat se v souladu se Statutem 

reprezentanta, v duchu sportovní etiky a fair-play, 

g. na reprezentačních akcích se důsledně řídit pokyny vedoucího týmu, trenéra 

reprezentace, případně ostatních stanovených členů realizačního týmu, 

h. podrobit se testování výkonnosti,  

i. plnit tělesné a kondiční limity zadané realizačním týmem reprezentace. 

 

Článek VI 

Příprava reprezentace 

 

1. Dospělá reprezentace: 

a. Hráči dospělé reprezentace odpovídají sami za svoji celoroční přípravu, spolupracují 

se svými osobními trenéry a vybírají si individuální akce, které se netýkají 

reprezentace, dle svého uvážení. Veškerou tuto uvedenou činnost jsou povinni 

konzultovat s reprezentačním trenérem nebo pověřeným členem TMK a případně ji 

upravit, pokud by jakkoliv kolidovala s reprezentační akcí.  

b. Společné reprezentační soustředění plánuje hlavní trenér reprezentace nebo pověřený 

člen TMK, který je oznámí současně s nominací. Každý nominovaný hráč je povinen 

do 3 dnů od oznámení nominace písemně (e-mailem) sdělit, jestli svou nominaci  

na soustředění přijímá. 

 

2. Juniorská reprezentace, jejíž příprava probíhá ve dvou úrovních:  

a. První úrovní přípravy juniorských hráčů je jejich trénink v mateřských 

klubech/oddílech nebo tréninkových střediscích. V mateřských klubech/oddílech nebo 

tréninkových střediscích odpovídá za přípravu osobní trenér hráče, který konzultuje 

hráčovu přípravu, zdravotní stav, sportovní formu atd. s příslušným trenérem 

reprezentace, do které je hráč zařazen.  

b. Druhou úrovní přípravy jsou reprezentační tréninková soustředění, která plánuje 

hlavní trenér reprezentace a oznámí je současně s nominací. Každý nominovaný hráč 

je povinen do 3 dnů od oznámení nominace písemně (e-mailem) sdělit, jestli svou 

nominaci na soustředění přijímá. 

 

Článek VII 

Realizační tým reprezentace 

 

1. Vrcholným orgánem pro řízení a organizaci reprezentace je TMK ČBaS.  

 

2. Organizační trenérská struktura: 

a. hlavní trenér reprezentace, 

b. asistent či asistenti trenéra reprezentace.     

 

3. Všechny trenéry dospělé i juniorské reprezentace jmenuje TMK ČBaS. Trenér může být 

jmenován hlavním trenérem dospělé a zároveň juniorské reprezentace (šéftrenér). U juniorské 

reprezentace může být jmenován pro každou věkovou kategorii jiný hlavní trenér nebo může 

být jeden hlavní trenér pro obě věkové kategorie.  
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4. Hlavního trenéra reprezentace vybírá a jmenuje TMK ČBaS. Asistenta trenéra reprezentace 

navrhuje hlavní trenér příslušné reprezentace, do funkce jej jmenuje TMK ČBaS. 

 

5. Hlavní trenér reprezentace:  

a. řídí utkání týmů a reprezentantů na reprezentační akci, činnost na soustředěních  

a jiných reprezentačních akcích,  

b. jeho rozhodnutím jsou povinni se řídit asistenti trenéra, další členové realizačního 

týmu a všichni reprezentanti,   

c. má právo podat návrh na odvolání asistenta reprezentačního trenéra v případě neplnění 

jeho povinností,  

d. má právo na proplacení odměny, cestovních nákladů, stravné a ubytování, a to  

v závislosti na rozpočtu reprezentace a příslušném vnitřním předpisu.  

 

6. Hlavní trenér reprezentace je zodpovědný za:  

a. návrhy nominace reprezentantů a reprezentačních výběrů,  

b. sestavování týmů a složení sestav na reprezentačních akcích,  

c. plánování a vedení reprezentačních soustředění a přiměřeně za spolupráci s osobními 

trenéry reprezentanta při plánování krátkodobé a dlouhodobé přípravy,  

d. práci asistenta,  

e. výsledek jednotlivců i týmů na reprezentační akci,  

f. celkové výsledky reprezentace po celou dobu své funkce. 

 

7. Asistent trenéra reprezentace:  

a. je asistentem hlavního reprezentačního trenéra a plní jeho pokyny na reprezentačních 

akcích soutěžního i tréninkového charakteru, v případě potřeby i v mezidobí těchto 

akcí. 

b. má právo na proplacení odměny, cestovních nákladů, stravné a ubytování, a to  

v závislosti na rozpočtu reprezentace a příslušném vnitřním předpisu. 

 

8. Asistent trenéra reprezentace je povinen:  

a. plnit pokyny hlavního trenéra reprezentace,  

b. v případě nepřítomnosti hlavního trenéra na reprezentační akci a v mezidobí těchto 

akcí převzít jeho pravomoc a povinnosti z toho vyplývající v rozsahu stanoveném 

reprezentačním hlavním trenérem. 

 

9. Hlavní trenér a asistenti spolupracují s reprezentanty, jejich osobními trenéry a v případě 

nezletilosti s jejich rodiči, a to za cílem dosažení co nejlepší přípravy a výsledků 

reprezentanta. 

 

10. Na další členy realizačního týmu (fyzioterapeut, masér, kondiční trenér, metodik atd.) se 

vztahují výše uvedená pravidla přiměřeně k jejich funkcím.  
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Článek VIII 

Závěrečná ustanovení  

  

1. Změny, doplňky nebo vydání nové směrnice schvaluje VV ČBaS. 

 

2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 16. 5. 2018. 

 

 

V Praze dne 15. 5. 2018 

 

Ing. Martin Osička,  

předseda ČBaS, z.s. 

 


