
Regionální sportovní centrum Západočeského badmintonového svazu v Plzni 
Schůzka hráčů a rodičů 16.května 2013  

Přítomní hráči:  
Pistulka, Louda Jan, Soukup, Pohanka, Legát, Syřínková, Baštářová A., Kural, Kolářová H., Polívková 
Přítomní rodiče: Kural, Pistulková, Legátová, Hora, Hlušičková, Syřínková, Viktora, Mráz, Polívka, 
Louda, Loudová 
Za RSC: Segeč, Nováková  
Omluveni: P.Vorálek – BKV, trenéři Knopp, Přinda J. ml. 
-------------------------------------- 
 
Projednáno: 

1) Hodnocení činnosti RSC za sez. 2012/13 (uspořádání tréninků– pokusy o změny s ohledem na 
oddílovou přípravu, finanční zabezpečení tréninkového procesu v RSC – podpora ČBaS dopl-
něná prostředky získanými z dotace KÚ, složení hráčské základny na počátku hodnoceného 
období a na jeho konci, výjezdy výběrů oblasti); 

2) Hodnocení průběhu sezóny – hlavní trenér RSC (docházka, vývoj výkonnosti, výsledky dosa-
žené na jednotlivých MČR, soustředění – účast na nich,  jejich průběh, kondiční a prázdninová 
příprava).   

 
Ke shora uvedeným tématům byli hráči i rodiče podrobně informováni. Mimo jiné bylo 

oznámeno, že středeční tréninky skončí 29. května  2013 v dalším období bude pozornost  zaměřena 
především na kondiční přípravu realizovanou:  

- tréninky na atletické dráze (Sokol Petřín, v pondělí od 17 hodin) 
- tréninky na písku (beachové kurty Sokola  Doubravka vždy ve středu od 19.30hodin) 
- sobotními dopoledními běhy (lokalita Lochotín) – podrobnosti T.Knopp (tel. 775357057) 

V průběhu července budou oznámeny tréninkové hodiny pro postupné zapojení do herní přípravy. 
Soustředění RSC se bude konat v termínu 10.- 14.8. v Klatovech za obdobných podmínek jako v loň-
ském roce. Hráči potvrdí zájem o účast písemně trenérovi RSC (do konce května).  
 
 Přítomní byli dále informováni o výjezdech výběrů na turnaje (Českokrumlovský pohár U13, 
Falco Cup – U15, RSL Cup – U15), složení družstev, zajištění dopravy, doprovodu a finanční spoluúčas-
ti hráčů na startech. Dále byli přítomní seznámeni se změnami systému přípravy talentované mládeže 
připravovanými ČBaS a rámcově i s dalšími body jednání, která jsou v této oblasti na úrovni svazu 
vedena.  
 
 Přítomní byli seznámeni s přípravou tvorby „zálohové“ skupiny: oddíloví (kluboví) trenéři 
navrhnou hráče do skupiny, po cca 3 měsících proběhne hodnocení a bude rozhodnuto o dalším 
postupu (potvrzení oprávněnosti zařazení a pokračování ve spolupráci nebo vyřazení hráče). 
Konzultace proběhne mezi oddílovými (klubovými) trenéry, hlavním trenérem RSC a trenérem 
zodpovědným za přípravu skupiny, která tvoří zálohu RSC.  
 
 
Zapsala  
Milada Nováková  
 
V Plzni 20.května 2013 
------------------------------------------------ 
Přílohy: 

- seznam hráčů, kteří splňují kritéria pro zařazení do RSC pro sez. 2013/14 
- adresář zařazených hráčů a jejich rodičů 


