NÁVRH NA ZMĚNU SYSTÉMU SOUTĚŽÍ
Stále častěji slýcháme, že naši juniorští hráči nejsou konkurence schopni v evropském měřítku. Je třeba
se tedy zaměřit na systém tréninku. První cestou by mohla být změna systému juniorských soutěží.
Systém soutěží by měl být v souladu s tréninkovým procesem. Je třeba si uvědomit, že by juniorské
soutěže Grand Prix měly být hlavně kontrolním bodem pro trenéry i hráče. Kontrolním bodem cílů
určitého tréninkového cyklu. V současném systému soutěží není pro hráče příliš prostoru pro kvalitní
trénink, který by hráče posouval směrem dál. Tréninkové cykly jsou narušovány velkým množstvím
soutěží. Dost často se stávají soutěže Grand Prix jen honbou za výsledky, body, a hráči putují ze soutěže
na soutěž. Výsledkem je potom únava, nechuť hráčů, mnoho zranění a hlavní tréninkový cíl se jaksi
vytrácí. Mladí hráči jsou tlačeni k výsledkům napříč několika kategoriemi, protože bez toho nemají šanci
dostat se do popředí zájmu národní reprezentace. Chybí zde koncepce sledování dlouhodobých cílů a
příprava kvalitního systému. Tady se český badminton stále hledá, proto navrhuji učinit první krok a
dát hráčům i trenérům prostor připravit kvalitní tréninkové cykly mezi důležitými soutěžemi.
Navrhuji zredukovat počet juniorských soutěží Grand Prix A na dvě. V kalendáři by tak zůstaly dvě GPA,
MČR jednotlivců a družstev. Soutěže Grand Prix A mládeže potom s ohledem na soutěže BEJC, kterých
se naši hráči pravidelně účastní, uspořádat do termínového kalendáře do rozmezí jednoho měsíce.
Mezi sousedními kategoriemi vždy vytvořit minimálně týdenní rozestup. Vznikl by tak minimálně
osmitýdenní prostor pro tvorbu kvalitního tréninkového plánu. Na trenérech by potom bylo
rozhodnutí, zda hráče v tomto mezidobí pošlou na nějakou mezinárodní soutěž či zvolí jiný turnaj
s tréninkovým cílem či se budou věnovat pouze intenzivní tréninkové přípravě. Jednotlivé oblasti by
také měly více prostoru pro zařazení kvalifikačních turnajů a soutěží družstev, hráči by nemuseli víkend,
co víkend cestovat po soutěžích a na turnaj by se více těšili. Ubyl by psychický tlak na hráče i únava,
mohl by se zkvalitnit trénink a na základě toho přijít lepší výsledky.
Opět bych se vrátil ke klasickému kvalifikačnímu systému u všech juniorských soutěží. Otevření soutěží
GP U19 nepřineslo z mého pohledu očekávané a naopak situaci výrazně zkomplikovalo. Kvalifikační
systém má své výhody. Přímá kvalifikace hráče lépe motivuje, nechybí větší soutěživost a chuť bojovat.
Přímá kvalifikace nebude trhat páry a komplikovat trenérům situaci kam a koho vlastně nominovat.
Náročná byla také logistika a finanční náklady.
Ke svému návrhu zasílám návrh termínů celostátních soutěží juniorů a některých soutěží dospělých,
které by se neměly překrývat s tímto systémem. Jedná se o návrh, který se zatím nemůže plně opřít o
evropský termínový kalendář, protože v současné době ještě nejsou k dispozici všechny termíny
juniorských soutěží pro rok 2015 a soutěže pro rok 2016 chybí úplně.

kontakty:
vsenabadminton.cz
ul. V. Nezvala 2491
434 01 Most

www.vsenabadminton.cz
e-mail: info@vsenabadminton.cz
tel.: +420 732 931 378

IČ: 76203603
DIČ: CZ 7906042804

