Turnajový rok 2021,
zejména v soutěžích mládeže
(společný program TMK a STK ČBaS)

Český badmintonový svaz, z.s.

Přeložená MČR mládežnických kategorií
-

pro zachování vrcholné úrovně akce nutno umožnit trénink a sehrání kvalifikačních turnajů
alespoň 6 týdnů před konáním akce,

-

v souladu s již dříve předloženou strategií STK nutno přeložená MČR odehrát v první třetině
roku 2021, zároveň se jednou přeložená MČR opětovně nepřekládají,

-

přeložená MČR jednotlivců kategorií U13 až U19 jsou plánována od poloviny března do
poloviny dubna 2021,

-

aktuálně je provoz vnitřních sportovišť zakázán minimálně do 14. 2. 2021 – přeložená MČR
kategorie U13 a U19 za předpokladu dodržení 6 týdnů pro přípravu a kvalifikační turnaje nelze
v termínu 13. – 14. 3. 2021 sehrát,

-

s ohledem na vývoj epidemiologické situace, kdy je pozvolné rozvolňování avizováno nejdříve
na duben 2021, a rovněž pro zachování rovnosti v jednotlivých kategoriích se ruší veškerá
přeložená MČR mládežnických kategorií.

Informativně MČR dospělých
-

plánováno na termín 21. – 23. 5. 2021,

-

pro zachování vrcholné úrovně akce nutno umožnit trénink a sehrání kvalifikačních turnajů
alespoň 8 týdnů před konáním akce, sehrát kvalifikační turnaje bude možné až těsně před
samotným turnajem,

-

v případě nemožnosti sehrát turnaj v plánovaném květnovém termínu bude MČR dospělých
2021 po dohodě s pořadatelem přesunuto na náhradní termín,

-

o sehrání MČR bude rozhodnuto nejpozději do konce března s ohledem na vývoj situace ve
sportovním prostředí s ohledem na vládní nařízení.

Obecná doporučení a turnajový kalendář po rozvolnění opatření
-

v první řadě je třeba přijmout realitu a současné podmínky – doporučujeme dodržovat
preventivní lékařská opatření, upevnit si dlouhodobé cíle a oceňovat dílčí radosti a jakékoliv
výkonnostní posuny,

-

v návaznosti na možnosti přípravy v roce 2020 a 2021 doporučujeme naplánovat trénink a
turnaje, s plynulým návratem na obvyklou úroveň; zrušená MČR je třeba v sezónních cílech
nahradit jinými turnaji, např. turnaje Grand Prix A či mezinárodní turnaje,

-

po prodělání onemocnění COVID-19 je obvyklé doporučení vracet se k plnohodnotnému
tréninku postupně (s dobou návratu cca 1 měsíc); v opačném případě hrozí přetížení či
přetrénování,

-

předpokládané jarní/letní rozvolnění opatření předpokládá změnu zažitého systému, kdy letní
měsíce sloužily pro přípravu na podzimní část sezóny a turnaje nebyly plánovány,

-

STK i TMK jsou otevřeny změně turnajové strategie a pro jasné vymezení začátku turnajové
„sezóny“ 2021 stanovují tento časový plán:
o rozvolnění opatření (umožnění tréninku uvnitř a amatérských soutěží) = datum 0
o start turnajů typu GPA a GPB všech kategorií = 0 + nejméně 4 týdny
o pokud to bude možné, turnajová přestávka bude jen v červenci, od konce srpna (tj.
poslední dva srpnové víkendy) předpokládáme pořádání prvních turnajů, aby bylo
možné odehrát všechny plánované podzimní turnaje.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Výše uvedený plán je předpoklad ke dni 8. 2. 2021. V návaznosti na
platná vládní opatření a další závazné předpisy může být upraven.
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