Přehled účasti na kvalifikačních turnajích U13 až U19
( Zpč.oblast – podzim 2015)
Vysvětlení k níže uvedené tabulce:
Proč jsem tu tabulku vůbec dala dohromady?
Doneslo se ke mně, že některým našim členům vadí, že se všechny kvalifikační turnaje konaly v Plzni,
ač hráčská základna v Karlovarském regionu by si byla zasloužila, aby se některá z kvalifikací konala právě tam
a že je mrzí, že kvalifikace na MČR nebyly oblastní přebory (jako v jiných oblastech), protože jejich hráči, kteří
vyhráli, byli ošizeni o body. Dovolte tedy uvést na pravou míru to, co mi sice nikdo do očí říct nedokázal, ale po
straně tak argumentoval. Současně děkuju těm, kteří se mnou o tom diskusi vedli. Vezmu to popořádku:
V souladu s RS, který STK ČBaS vydala pro podzim 2015, jsme před sezónou vytvořili návrh
oblastního RS mládeže. Od září bylo jasné, že kvalifikace na MČR uspořádá (mimo jiné i s ohledem na nejasnosti s rozpisem spojenými) oblastní svaz. Bylo také jasné, že to nebudou oblastní přebory, které jsme měli už na
jaře, ale GPC – uzavřené kvalifikace na MČR. Pro informaci těm, kteří se bodovým ziskem nezabývají jako
prioritou, uvádím, že GPC a OP se liší o 15% (jinými slovy – pokud vítěz GP C získává 150 bodů, vítěz OP
získává 165 bodů). Posuďte sami, zda v bodovém zisku pohybujícím se u nejlepších hráčů v řádu tisíců bodů, u
většiny těch našich v řádu stovek bodů, je právě tohle to nejdůležitější.
Hráčům, kteří mají přímý postup na MČR, jsme v souladu s obecnými ustanoveními pro soutěže Grand
Prix doslova zakázali přístup na kvalifikace. Ctíme to už několik sezón a ačkoli v některých oblastech preferují
jiné postupy, ctili jsme tento základní fakt: hráč, který se na republikovou akci svým postavením na žebříčku už
kvalifikoval, nemá na kvalifikačním turnaji co dělat. Jeho zapojení může přinést řadu problémů (může třeba
vyřadit hráče, který by na postup výkonnost měl, ale los mu postavil do cesty tohoto přímo postupujícího hráče).
Hlavním důvodem bylo tedy zajistit co možná nejobjektivnější průběh kvalifikace. Celá léta ale bojujeme s tím,
že dost dobře nelze nikomu zakázat, aby chtěl být oblastním přeborníkem. I proto máme celá léta výjimku ze
shora uvedených zásad a tou jsou právě oblastní přebory, kam prostě ti nejlepší mohou, pokud chtějí (a můžete
mi věřit, že některé to oslovuje, jiné ne). I to byl další důvod, proč jsme turnaje pojali jako GPC a nikoli jako OP.
Vy všichni, kteří se v soutěžích mládeže pohybujete, jste tohle vše věděli, nebo mohli vědět.
Projednávalo se to na mnoha našich setkáních, kterým říkáme schůze zástupců oddílů/klubů oblasti. Pokud jste
se těchto schůzí z jakýchkoli důvodů nemohli zúčastnit, byla jistě příležitost popovídat si o tom jindy a jinde.
Nepovažuju za férové, že informace o vaší nespokojenosti se shora uvedenými návrhy se dozvídám okruhem a
poté, co všechny akce bez problémů proběhly.
O čem ta tabulka má vypovídat?
Nijak vážně ji prosím neberte. Nejde vůbec o žádné soupeření obou mikroregionů, které naše oblast sdružuje.
Jde jen o pokus uvést na pravou míru skutečnosti, které se do jednotlivých turnajů promítly. Vývoj většinou
probíhá v určitých, různě dlouhých a různě vysokých vlnách. Je velice těžké udržet růst výkonnosti a vývoj
členské základny v přímé úměře na čase. Je zřejmé, že členská základna i její výkonnost se mění jak u
jednotlivců, tak v oddílech a klubech, tak z pohledu oněch „mikroregionů“. Jinými slovy, to co je v tabulce
uvedeno, představuje výstup ze čtyř kvalifikačních turnajů mládeže, které uspořádal Západočeský badmintonový
svaz v Plzni jako postupové turnaje na jednotlivá MČR. Úspěšností rozumějte medailová umístění.
Termín
turnaje

Věková
kategorie

8.11.
14.11.
21.11.
28.11.

U17
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U13
U15

Celkový počet účastníků
kvalifikačních turnajů
podzim 2015

Celk.počet
účastníků

Počty účastníků - miniregiony
Plzeňsko
Karlovarsko

„Úspěšnost“ účastníků-miniregiony
Plzeňsko
Karlovarsko
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63
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65

45

Možná někteří z vás budou opět pochybovat a budou hledat, jestli jsem v tabulce někde neudělala chybu.
Vyloučit to nemůžu, nicméně doufám, že většina z vás pochopí, že jde jen o pokus uvést na pravou míru některé
dezinformace, které v členské základně kolují. Nejde o žádné soupeření, protože pevně doufám, že naším
společným zájmem je snaha o objektivitu, o férovost a hlavně, že kromě svých zcela přirozených oddílových a
klubových zájmů jsme schopni vnímat jeden společný – badminton.
Přeju vám všem hezký zbytek roku a šťastné vykročení do toho dalšího.
Milada Nováková
Plzeň prosinec 2015

