
 
 
 
 
 
 
 

KDY: 28.-29.4. a 12.-13.5. 2012 
 

KDE: tělocvična ZŠ Jehnice a Yonex aréna, Blanenská 1 a 3, Brno-Jehnice 
 

ŠKOLITELÉ: Mgr. Martina Bernaciková, Ing. Stanislav Bernacik, Bc. Martina Vacková 
 

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM: 
 

Sobota 28.4.: 9.00 – 13.00, 14.00 – 18.00 
 

Neděle 29.4.: 8.00 – 13.00, 14.00 – 17.00 
 

Sobota 12.5.: 9.00 – 13.00, 14.00 – 18.00 
 

Neděle 13.5.: 8.00 – 13.00, 14.00 – 17.00 
 

Podrobný program školení s pokyny dostanou účastníci e-mailem nejpozději 14 dní 
před zahájením školení. Hlavní náplní kurzu bude prohloubení základních informací o 
tréninku badmintonu. Důraz bude kladen na propracování sportovní přípravy a trénink 
jednotlivce. 
 
PŘIHLÁŠKY: nejpozději do pátku 13.4.2012 na adresu: maber@centrum.cz 
Školení se uskuteční při minimálním počtu 8 účastníků. 
 

POPLATEK: 1 500,- Kč (hotově na místě) 
 
PRO KOHO JE ŠKOLENÍ URČENO: pro stávající trenéry IV. třídy a hráče MT a I. VT 
v kategorii dospělých (muži do 40. místa na žebříčku, ženy do 30. místa na žebříčku). 
Podmínkou účasti je věk 18let a nejméně 2letá trenérská praxe (doklad o praxi poslat 
s přihláškou). 
 

Ubytování a strava ve vlastní režii. Je možné přespat v budově ZŠ na matracích ve 
vlastním spacáku za 80,- Kč. (Tip: Penzion na Gruntě ve Vranově u Brna (asi 300 
Kč/noc), 5km od Jehnic (autem 5min), objednávky přímo v Penzionu: 604 727 953, 
732 763 808. Nebo hotel A-sport Vodova 108, Brno – Královo Pole, cena cca 500,- Kč 
/lůžko/noc se snídaní. Hotel je vzdálen cca. 10 minut autem od haly. www.a-
sporthotel.cz. Objednat mailem přímo na hotelu: brno@a-sporthotel.cz, do 
předmětu napsat BADMINTON 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PŘIHLÁŠKA - ŠKOLENÍ TRENÉRŮ III. TŘÍDY 
 
Jméno: ……………………………………………………….………………………….  Oddíl:…………………………………………………………………………. 
 
E-mail: …………………………………………………………………………………..  Mobil: ………………………………………………………………………..  
   
 
Vyjádření vedoucího oddílu/klubu k trenérské praxi: 
 
Potvrzuji, že výše uvedený/á má u nás v oddíle …….. letou praxi. (Doplňte kolik let se trenér trénování u vás věnuje) 
 
 
 
Jméno vedoucího oddílu: ……………………………………………………..  
 
Datum:…………………………………     Podpis a razítko oddílu: …………………………………………………………. 

Jihomoravský oblastní výbor ČBaS ve spolupráci s TJ Sokol Veselý Jehnice 
pořádá 
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OSNOVA ŠKOLENÍ: 
 

Zdravověda: 
Obecná část: 

úrazy v badmintonu, prevence úrazů, regenerace (hygiena, životospráva, kompenzační 
cvičení, výživa), sportovní lékařské prohlídky a kontrola trénovanosti 
 
Teorie sportovního tréninku: 
Základy sportovního tréninku, stavba a organizace tréninkové jednotky, metody vedení 
tréninků, plánování a organizace tréninků 
 
Pedagogika: 
Trenér, jeho osobnost a úloha 
 
První pomoc: 
Základy první pomoci v tělocvičně, seznámení s problematikou 
 
 

Organizace, pravidla: 
Speciální část: 

pravidla, soutěžní řád, názvosloví, organizace soutěží, kvalifikace trenérů, technické 
vybavení 
 
Historie badmintonu 
 
Technika: 
metodická řada výcviku úderů - nácvik základních úderů (podání, příjem, klír, drop, 
lob, kraťas, smeč ...), pohyb po kurtu do jednotlivých rohů 
 
Taktika: 
 základy taktiky pro pokročilé (dvouhra, čtyřhra, mix) 
 
Tělesná příprava: kondiční trénink a jeho zásady, kruhový trénink 
 
Sportovní příprava mládeže: 
zvláštnosti tréninku dětí a mládeže, hry ve sportovní přípravě dětí 
 
Plánování a evidence sportovní přípravy 
 
 

Písemný test z obecné i speciální části. 
Zakončení: 

 
Praktická zkouška: správné předvedení základních úderů (podání, klír, drop…) a 
základní práce nohou po kurtu. 
 
 
 
 
 


