Výzva ČBaS pro oddíly a kluby
pracující s mládeží

Určeno oddílům a klubům se zájmem o zařazení mezi TOP 20 nejlepších oddílů pracujících s
mládeží
Vážení zástupci badmintonových oddílů a klubů,
pokud chcete tradičně získat prostředky od Českého badmintonového svazu, určené na rozvoj
systematické práce s mládeží, věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím a reagujte na ně.
Popis:
Kluby, které mají hráče umístěné na špičce žebříčků v jednotlivých věkových kategoriích, mají
možnost získat prostředky od Českého badmintonového svazu. Jsou určeny na podporu systematické
práce s mládeží, a proto jejich rozdělení vychází z hodnocení daného umístěním hráčů a hráček
jednotlivých klubů na žebříčcích věkových kategorií U13 až U19 a umístěním juniorů (ročník narození
1999 a mladších) na žebříčku dospělých a BWF.
Oddíly, které prostředky za umístění svých mladých členů chtějí získat, zašlou do 20. června 2018
vyplněnou níže uvedenou tabulku, ve které uvedou přehled svých hráčů a hráček, kteří splňují kritéria
pro hodnocení. Jde o umístění ve dvouhrách, případně čtyřhrách a různě velké skupiny v jednotlivých
věkových kategoriích na konečném žebříčku roku 2017:
 o padesátku hráčů a padesátku hráček ve věkové kategorii U13 (k 28. 12. 2017)
 o čtyřicítku hráčů a čtyřicítku hráček ve věkové kategorii U15 (k 28. 12. 2017)
 o třicítku hráčů a třicítku hráček ve věkové kategorii U17 (k 28. 12. 2017)
 o dvacítku hráčů a dvacítku hráček ve věkové kategorii U19 (k 28. 12. 2017)
 o juniory a juniorky (* 1999 a později) umístěné v padesátce hráčů, resp. padesátce hráček na
žebříčku dospělých (k 28. 12. 2017)
Bodový zisk za čtyřhry je vždy násoben koeficientem 0,7 z celkového bodového zisku dané kategorie.

Jeden hráč může být uveden ve více věkových kategoriích, pokud na příslušných žebříčcích figuruje.
Do konečného hodnocení mu TMK při kontrole uvedeného umístění započte pouze jeden – nejvyšší –
bodový zisk. Nejlépe bodované umístění vyznačte tučně červeně.
Hráči předsazení ze světového žebříčku patří pro účely tohoto hodnocení do skupiny umístění 1.10.místo v kategorii U19. (Hráč s umístěním na světovém žebříčku juniorů do 100. místa ve dvouhře
resp. do 100. místa v párových disciplínách v příslušné disciplíně ke konci roku 2017 http://bwfbadminton.com/rankings/1/bwf-junior-rankings/ (FILTER BY WEEK 52 2017-12-28)

Ukázka části vyplněné tabulky, více v příloze i s bodovými ohodnoceními. Umístění se zapisuje
v pořadí: dvouhra/ čtyřhra/smíšená čtyřhra.
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Vyplněné žádosti zasílejte na email mar.osickova@gmail.com a v kopii na sekretariát ČBaS
badminton@cuscz.cz.
Zpracování zaslaných podkladů proběhne následujícím způsobem:
Vyplněné žádosti jednotlivých klubů se bodově ohodnotí, z vyčleněné finanční částky se vypočte
hodnota bodu a zpětně částka pro jednotlivé oddíly/kluby. Odmění se první dvacítka oddílů/klubů,
které získají největší počet bodů (TOP 20). Mezi ně bude v letošním roce rozdělena částka přibližně
665 600,-Kč.
Za správnost podkladů zodpovídá jejich zpracovatel, za správnost vyhodnocení TMK ČBaS.
Oddíly/kluby obdrží informaci o částce, která jim bude převedena, následně s nimi ČBaS uzavře
smlouvu a po předložení dokladů dle této smlouvy jim převede částku na účet v ní uvedený.

TMK ČBaS v Praze dne 15.5.2018

