Mistrovství Evropy U15
Základní informace o turnaji:
Termín: 16-18 února 2018
Kazaň – Rusko
současně s Thomas & Uber Cup
Účastníci: hráči narození v letech 2004 a mladší
předpoklad nominace 2+2+1
o nasazení rozhoduje Seeding Panel Badminton Europe na základě těchto turnajů:
Aros Youth Cup 2017 (U15)
Victor JOT 2017 (U15)
Yonex Croatia Youth 2017 (U15)
Yonex Langenfeld Cup 2017 (U15)
Swedish Youth Games 2017 (U15)
Slovak Youth International 2017 (U15)
Danish Junior Cup 2017 (U15)
Slovenia Youth International 2017 (U15)
Estonian Youth International 2017 (U15)
2017 European U17 Championships (Praha)
BEC European U17 Ranking – žebříček U17
Results from U17 Circuit Tournaments played from 1 March 2017 to 28 January 2018
National order of strength – pořadí, jak hráče přihlásí jejich svaz
Sledované turnaje v ČR:
MČR U15
MČR U17
Doporučení: zúčastnit se v období do prosince 2018 alespoň 3 z výše uvedených turnajů, alespoň
2 zahraničních.
Příklad: Langenfeld Cup + Slovak Youth + Slovenia + MČR U15 a U17.
Cíle jsou dva:
- zlepšování kvality hry soustavným tréninkem zaměřeným na techniku pohybu a hry
- získání mezinárodních zkušeností
Pokud budou hráči objíždět turnaje v ČR a turnaje U15 po celé Evropě bez kvalitní tréninkové
přípravy, snižují především svou dlouhodobou výkonnost.

Akce Talent Teamu směřované k ME U15:
1) letní technický camp – 3 dny v rámci soustředění reprezentace
Termín: 24.-27. srpna
4 + 4 + Tomáš Krajča + trenéři reprezentace/reprezentanti U17
2) kontrolní soustředění – 4,5 dne
Termín: 16.-20. října
Složení: 6 + 6 + 2 + fyzio (na část soustředění)
3) výjezd do Maďarska – Nation to Nation U15
Termín: 24.-26. listopad
Složení: 3+3+2
4) společné soustředění nominovaných hráčů na MEJ U15
Termín: 5.-9. února 2018
Složení: 2+2+1
Kriteria nominace:
účast, výsledky a výkony na výše uvedených turnajích
charakteristika hráče (specializace, zkušenosti, herní potenciál, psychická odolnost, charakter atp.)
spolupráce a komunikace s ČBaS
tréninkový a turnajový plán
platná sportovní prohlídka
Obecný popis výběru:
1) široký výběr
všichni hráči, kteří se přihlásí, že mají zájem bojovat o ME, a pošlou tréninkový a turnajový plán
=> do 20. července zašlou e-mailem tréninkový a turnajový plán na zbytek roku 2017 (= "mám
zájem ucházet se o MEJ U15")
=> dáváme šanci každému, je na vás, jak se ve sledovaném období předvedete
2) první zúžení
po prvních mezinárodních turnajích (Langenfeld, Slovensko) – zúžení na cca 6+6 pro kontrolní
soustředění v Nymburku
3) druhé zúžení – příprava pro finální nominaci:
po MČR kategorie U17 a U15; předpokládané sdělení finální nominace do konce prosince 2017

