
                         
 
 
 

Nominace na ME družstev mužů a žen 2020 
(Liévin, FRA, 11. – 16. 2. 2020) 

 
 
 
Muži: Janáček Jaromír, Král Ondřej, Louda Jan, Ludík Milan, Mendrek Adam, Švejda Tomáš 

Ženy: Bášová Alžběta, Fuchsová Michaela, Milová Sabina, Švábíková Tereza, Tomalová Kateřina,  
Van Coppenolle Tallulah Sharleen  
 

Náhradníci: Král Jiří, Zuzáková Kateřina 

 

Trenéři pověření vedením týmu: Petr Báša, Petr Koukal ml.  
 
Fyzio/masér: Jaroslav Suchan 
 
Ekonomické podmínky:  
 

 ČBaS hradí náklady na trenéry a fyzioterapeuta. 

 ČBaS zajišťuje a hradí nominovaným náklady na akci v plném rozsahu (doprava, 

ubytování, startovné, diety/plná penze, cestovní připojištění). 

 Hráči si hradí cestu na místo srazu, vlastní kapesné. 

  
Ojezd/návrat:  

- neděle 9. 2. 2020 (let Praha – Brusel v 17:40 hodin + následný přejezd pronajatým 
mikrobusem);  

- návrat pátek 14. 2. 2020 (podvečerním letem z Bruselu, přílet do Prahy v 21:15).  
- V případě postupu do vyřazovacích bojů přerezervace letenek pro postoupivší tým(y) dle 

potřeby.  
 
Přípravný kemp v Nymburce 5. – 9. 2. 2020  
Odjezdu na ME bude předcházet společné přípravné soustředění v Nymburce. Účast na kempu je 
povinná s výjimkou hráčů, kteří budou startovat na turnaji v Íránu. 
 
Začátek soustředění ve středu 5. 2. obědem, konec soustředění v neděli 9. 2. po obědě. Pro zájemce 
je možnost ukončit účast na soustředění již v sobotu 8. 2. obědem, odjet domů, přebalit si věci a 
v neděli 9. 2. se následně dostavit k odletu. 
 
 
Nominovaní hráči obratem potvrdí svojí účast na turnaji i na soustředění na adresu 

tmk@czechbadminton.cz. Zároveň prosím (po předchozí domluvě s trenéry) zašlete informaci, zdali 

v Nymburce budete pouze do 8. 2., nebo až do 9. 2. 

 

Případné dotazy na program kempu, účast na turnaji v Íránu atd., prosím, směřujte přímo na trenéry 

(p.basa@seznam.cz, petr@koukal.cz).  

 

Tento nominační list zároveň slouží jako omluvenka do školy. 

 
V Praze dne 20. 12. 2019                                                                                   
                               

Petr Báša a Petr Koukal ml.  
Trenéři výběrů ČR na ME družstev mužů a žen 2020 
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