
Zápis ze schůzky zástupců badmintonových oddílů a klubů západočeské oblasti  

k problematice RSC 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Schůzka se konala 9.ledna 2016 v prostorách 25. ZŠ 

Přítomni:  

- zástupci ZpčBaS: Jan Segeč, Milada Nováková 

- zástupci oddílů a klubů: Petr Vorálek (BKV Plzeň), Petra Josefíková (Sn K. Vary), Vítězslav Kokoř 

(BK VK Aš), Stanislav Newiak a Richard Novák (Jiskra Nejdek). 

Zástupci ostatních pozvaných oddílů a klubů se nedostavili, omluvil se zástupce TJ Dobřany.  

 

Důvod svolání schůzky: zodpovězení dotazů vztahujících se k činnosti regionálního tréninkového centra 

mládeže v oblasti, vyjasnění pravidel pro zařazování hráčů do hlavní a zálohové skupiny centra, komunikace 

problémů vzniklých v dosavadní činnosti, nástin záměrů v blízké budoucnosti.  

Dotazy zaslané v období před schůzkou postupně zodpověděl hlavní trenér TCM J.Segeč.  

 

Diskuse následně probíhala především k těmto záležitostem: 

- spolupráce oddílových/klubových trenérů s realizačním trenérským týmem TCM zpč.oblasti 

- doplňování zálohové skupinyTCM 

- problémy spojené s pravidelnou účastí hráčů z Karlovarska na trénincích TCM (Plzeň) 

- organizace jednodenních soustředění 

- spolupráce s rodiči, vazba TCM x klub x rodiče 

- financování TCM, finanční spoluúčast hráčů, resp. klubová podpora zapojení 

 

Od trenérů oddílů a klubů z Karlovarska zazněly důvody, proč nemůže být zajištěna pravidelná účast na 

trénincích, které se dvakrát v týdnu konají v Plzni. Diskuse vyústila v závěr, že v zájmu pokračování 

nastaveného modelu přípravy je získání dostatečně kvalifikovaného trenéra v karlovarském mikroregionu, který 

by dokázal ve spolupráci s hlavním trenérem TCM realizovat nadstavbovou přípravu vybraných hráčů mikro-

regionu. Požadavek na 2.trenérskou třídu tohoto spolupracovníka se v současné době jeví jako nereálný.  

O vytipovaných spolupracovních ( a s nimi) bude vedeno další jednání. 

 

Doplňování zálohové skupiny je podmíněno ochotou jednotlivých oddílů a klubů talentovaným hráčům 

tuto nadstavbovou přípravu, doplňující tréninky v oddíle, umožnit. Tipy by měly přicházet od trenérů k hlavnímu 

trenérovi TCM, měly by s ním být projednávány (a měly by být vyhledávány vhodné příležitosti = turnaje= pro 

posouzení). V současné době jsou připravena dvě jednodenní soustředění (17.ledna a 13. března), obě zaměřená 

na zálohovou skupinu (nar. 2003 a mladší). 

 

Dalším tématem bylo letní soustředění: trenér TCM oznámil, že stávající model chce změnit – na 

soustředění 2015 byla většina dětí nepřipravena a především fyzickou zátěž těžko zvládala. Hlavní trenér TCM  

dále požádal o sdělení termínů letních oddílových/klubových soustředění ve snaze omezit kolizi s těmito akcemi. 

 

Přítomní se dohodli, že hlavnímu trenérovi TCM sdělí kontaktní adresy, na které budou zasílány 

všechny materiály, které se zapojení hráčů do TCM týkají. S ohledem na různou praxi v jednotlivých 

spolupracujících oddílech/klubech budou materiály zasílány buď na vedení oddílu/klubu nebo rovnou na rodiče 

dětí podle vytvořeného seznamu. Ve všech případech je ale nutné postupné vytváření fungujících vazeb mezi 

vedením TCM a zapojenými oddíly/kluby. Bez nich a bez vzájemného respektu nelze vytvořit fungující střední 

článek přípravy talentované mládeže. 

 

Část schůzky byla věnována finančním záležitostem spojeným s TCM, dotacím, příspěvkům 

zapojených hráčů, svazové podpoře a souvisejícím otázkám vč. startu výběrů oblasti na vybraných turnajích.  

 

Posledním tématem bylo doplnění a drobná úprava termínového kalendáře: 

- v termínu 23.-24.4. se uskuteční otevřené GP C U17 (pořadatel BKV Plzeň) 

- GPC kvalifikační pro kategorii U17 se z termínu 14.-15.5. přesune na 28.-29.5. 

 

 

         Zapsala Milada Nováková 

 

V Plzni 13.ledna 2016  



 

 


