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Termín a místo konání ME: 14. – 16. 2. 2020, Liévin (Francie) 

Disciplíny: MS, WS, MD, WD, XD – jeden hráč může být přihlášen nejvýše do dvou disciplín, přičemž 

kvóty jsou určeny tak, že do dvouher je možné nominovat 2 hráče a do párových disciplín po 2 párech  

Účastníci: hráči narození v roce 2006 a mladší 

Náklady: veškeré náklady (ubytování, cesta, startovné, náklady na reprezentační trenéry, maséra/fyzio, 

reprezentační oblečení atd.) nese ČBaS 

Trenéři pověření vedením týmu: Tomáš Krajča a Markéta Osičková (na MEJ U15 bude trenérské 

vedení jmenováno samostatně v rámci nominace)  

Komunikace a organizace týmu: Tomasz Mendrek (veškeré dotazy směřujte na Tomasze Mendreka) 

Nominace: Nominace na turnaj včetně trenérského vedení bude oznámena nejpozději do 16. 12. 2019; 

předpoklad nominace: 6 – 8 hráčů (např. při 6 hráčích: 3 hráči + 3 hráčky, 4 hráči + 2 hráčky apod.).  

Na základě „Směrnice pro výběr a vedení reprezentace“ TMK nesestavuje individuální reprezentační 

výběr jako v případě U17 či U19 – bude sestaven reprezentační výběr pouze pro Mistrovství Evropy 

U15, a to na základě těchto tří kritérií: 

- účast, výsledky a výkony na sledovaných turnajích, bude přihlédnuto k:  

o mezinárodním úspěchům na „turnajích pro nasazení“ (seznam vizte níže na str. 3),  

o úspěchu na MČR U13/U15/U17/U19, 

o vzhledem k proměnlivé výkonnosti hráčů zohlednění výsledků v období září – 

prosinec 2019. 

V tomto volíme obdobný model jako BEC pro nasazení, vzhledem k potenciálnímu 

množství turnajů není vhodné limitovat sledované turnaje. Je naopak vhodné doporučit 

uvážlivou volbu přípravy a turnajů (vizte níže).  

- přístup a potenciál hráče, zdravotní stav a chování hráče. 

- spolupráce a komunikace s ČBaS, do 30. 6. 2019 měli hráči zaslat plán přípravy a turnajů: 

zasláno od 12 hráček a 13 hráčů. 

 

Doporučení:  

Připomínáme, že hráči, kteří chtějí uspět v této kategorii, by především měli mít zautomatizované 

základní dovednosti, které mohou v dalších kategoriích rozvíjet (správné držení a ovládání rakety, 

příprava na všechny základní údery vč. sekaných dropů a podsekávaných kraťasů na síti, provedení 

všech základních úderů, split-step a rytmus pohybu po kurtu, základy taktiky); poslední MEJ U15 

ukázalo, že hráči evropsky vyspělých zemí tyto dovednosti ovládají zcela samozřejmě, čeští hráči 

v tomto mají obecně rezervy.  



3 

 

Dále doporučujeme periodizaci přípravy dle dříve zaslaného modelu (delší přípravná období + rozvoj 

dovedností v několikatýdenních blocích + dostatečné volno a regenerace).   

I nadále ohledně turnajů lze jen doporučit účast na 4 – 5 sledovaných turnajích, alespoň 2 zahraničních; 

dohromady ne více než 10 turnajů za šestiměsíční období; cílem je rozvíjet dovednosti, získat 

mezinárodní zkušenosti a nikoliv objíždět turnaje s vidinou „někdo to vyjde“. 

Příprava: 

Příprava hráčů probíhá především v klubech/oddílech, společné kempy vybraných hráčů, jež proběhly: 

1) Kemp IV (Nymburk) – 12. – 17. 5. 2019 (rozdělení na dvě skupiny) – účastnilo se 6 + 6  

(Krajča, Osičková; Maixnerová) 

2) Kemp V + turnaj (obojí Č. Krumlov) – 3. – 9. 6. 2019 – účast týmu A a B se 6 + 6  

(Krajča, Osičková, Mouritsen, Florián; Maixnerová) 

3) Kemp VI (Nymburk) - 25. - 30. 7. 2019 – tematicky zaměřený kemp dle potřeb hráčů 

6 + 6 – 5 dní (Mouritsen, Krajča; Maixnerová) 

4) Kemp VII (Nymburk) - 19. - 25. 8. 2019 – kontrolní kemp 2,5 + 2,5 dne 2 skupiny – porovnání 

výkonnosti 2 x (4 + 4)  (Krajča, Osičková; Maixnerová) 

 

V následujícím období jsou v plánu tyto akce: 

1) Kemp VIII (Nymburk) – 20. – 25. 10. 2019 – ročníky 2007 – 2008 (14 hráčů)  - technický kemp 

+ výběr na MEJ 4 až 6 + 4 až 6 (Krajča, Osičková, Florián, Skrčený; Maixnerová)   - nominace 

proběhne v tomto týdnu a případná donominace po GPB U15 (tj. do 23. 9.) 

 

2) Kemp IX (Nymburk) + turnaj Nation to Nation U15 (Maďarsko) 24. – 28. 11. 2019 (resp. do 1. 

12. vč. turnaje) (Krajča, Osičková) 

4 + 4 hráči (ročník 2006 a mladší), tito 4+4 hráči následně na turnaj; nominace do 28. 10. 

 

Sledované turnaje trenéry výběru: 

21. – 22. 9. 2019 - GPB U15 

26. – 29. 9 2019  - Zagreb Youth 

12. – 13. 10. 2019 – MČR U15 

15. – 20. 10. 2019 – Victor Denmark Junior 

2. – 3. 11. 2019 – MČR U17 

8. – 10. 11. 2019 – Slovak Youth U15 

29. 11. – 1. 12. 2019 – Nation to Nation (Maďarsko družstva) 
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Turnaje pro nasazení na ME: 

O nasazení rozhoduje Seeding Panel Badminton Europe na základě výsledků na těchto turnajích:  

- AMOT Israel Youth International (U15)  

- Lithuanian International Youth Open (U15)  

- Aros Junior Cup (U15)  

- VICTOR JOT (U15)  

- BABOLAT Refrath Cup (U15)  

- 6.VICTOR Hofsteig Youth International (U15)  

- Hellas Youth International (U15)  

- Adria Youth International (U15)  

- Glasgow International Youth (U15)  

- HEBAR Youth International (U15)  

- Serbian Youth International - NOVI SAD (U15)  

- Bulgarian U15 International (U15)  

- Swedish Youth Games (U15)  

- TEM Slovenia Youth International (U15)  

- Zagreb Youth Open (U15)  

- VICTOR Denmark Junior (U15)   

- Finnish Youth (U15)  

- Slovak Youth (U15)   

- Medvode Youth Cup (U15) (stejný termín jako Nation to Nation) 

- Lithuanian International Youth (U15)  

- Estonian Youth International (U15)  

- Cyprus Youth International (U15) 

Dále bude pro nasazení přihlédnuto k:  

- Výsledkům na MEJ U17 2019 

- Žebříčku BEC U17 k 27. 1. 2020 

- Výsledkům na Evropském okruhu U17 (BEC U17 Circuit) od 25. 1. 2019 do 26. 1. 2020 

- Pořadí přihlášek národní asociace 

Nasazení bude oznámeno 29. 1. 2020, los proběhne 30. 1. 2020. 

 

 


