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HISTORIE

 Badmintonové  centrum mládeže Středočeského kraje při BK 1973 DELTACAR Benátky n/J z.s. funguje od 1.7.2014, kdy nejprve fungovalo při SOŠ a SOU Horky n/J a od 1.4.2017 samostatně při BK 1973 DELTACAR Benátky n/J. Za  6,5 roku se podařilo stabilizovat a systematizovat práci s mládeží, která dává předpoklad pro výchovu juniorských a seniorských reprezentantů ČR. Nejlepší juniorští hráči mají možnost plynulého přestupu do seniorských družstev, která hrají extraligu a druhou regionální ligu. Na druhé straně dáváme  možnost široké základně  dětí věnovat se  olympijskému sportu jenž v současné době prožívá velkým boom a být v kolektivu, který nejenže pomáhá jejich sportovnímu růstu, ale zároveň je formuje jako člověka po sociální stránce.



ČLENSKÁ ZÁKLADNA

 Miniton pro předškolní děti  (cca.30 dětí)
 Přípravka     U9-U11                            16
 Mladší žáci  U13 + starší žáci U15      22
 Junioři U17 + U19                                 14
 Dospělí U23                                            4



DOMÁCÍ SOUTĚŽE

Družstvo žáků U15  obsadilo na Mistrovství ČR v Brně 6.místo.
Mistrovství ČR v kategoriích U11-U19, vč. Mistrovství ČR družstev dorostu se nekonala vzhledem ke Covid 19.
V kategorii dospělých na Mistrovství ČR jednotlivců v Plzni obsadila Denisa Šikalová 2.místo ve čtyřhře žen  a 3.místo ve smíšené čtyřhře. Kateřina Zuzáková obsadila 3.místo ve čtyřhře žen.

Na krajských přeborech Středočeského kraje naši hráči v kategoriích U11-U19 získali 19 z 22 možných titulů přeborníka Středočeského kraje.
Družstvo U13 zvítězilo ve Středočeském poháru.
Družstvo U15 se stalo Krajským přeborníkem.



ZAHRANIČNÍ SOUTĚŽE

Mládež U11-U19 
Juniorští reprezentanti se pravidelně  zúčastňují turnajů evropského okruhu, které se započítávají do evropského a světového juniorského  žebříčku. Letošní sezóna byla vzhledem k pandemii Covid 19 hodně poznamenána a tak naši hráči odehráli jen několik mezinárodních turnajů v 1.Q roku 2020.
V současné době jsou v kádru juniorské reprezentace ČR Kateřina Zuzáková a Václav Simon. V kádru reprezentace Moldavska je Cristian Savin.
Cristian Savin (ročník 2000) se kvalifikoval na Mistrovství Evropy jednotlivců na Ukrajině. To se však vzhledem k pandemii Covid 19 neuskutečnilo a mělo by být odehráno v dubnu 2021.
Kateřina Zuzáková (ročník 2002) startovala na Mistrovství Evropy juniorů ve Finsku. Ve dvouhře obsadila 17.-32.místo a ve čtyřhře juniorek pak 5.-8.místo.
Václav Simon (ročník 2007) startoval na Mistrovství Evropy juniorů do 15 let ve Francii a obsadil 17.-32.místo místo ve dvouhře a 33.místo ve čtyřhře chlapců. 



CÍLE PRO ROK 2021

 Angažovat zahraničního trenéra na plný úvazek.
 Nadále pracovat na vzdělávání trenérů mládeže.
 Pokračovat v systematizaci sportovní výchovy mládeže.
 Obsadit všechny věkové kategorie na Mistrovstvích  ČR a získat co největší počet medailových umístění.
 Kvalitně reprezentovat Středočeský kraj na LODM v Olomouckém kraji.
 Pro juniorské reprezentanty je pak cílem účast na Mistrovství Evropy, Mistrovství Světa .
 Pokračovat v realizaci strategickém plánu rozvoje klubu v souladu se strategickým plánem rozvoje města Benátky n/J.
 Zajistit pro špičkové  juniorské hráče profesionální zázemí, včetně finanční podpory na mezinárodní  turnaje.



ZÁVĚR:
Pevně věřím, že dosavadní spolupráce  založená na podpoře vedení Středočeského kraje a všech našich partnerů bude pokračovat i v letech budoucích. Jelikož podpora sportovních  center, která velmi dobře pracují s mládeží a mají zároveň zajištěn přechod juniorů i do soutěží dospělých je tím správným směrem k výchově sportovců.
Závěrem bych rád poděkoval vedení Středočeského kraje za velmi dobrou spolupráci v realizaci tohoto projektu.

Petr Martinec-prezident BK 1973 DELTACAR Benátky n/J z.s.
www.badminton-benatky.cz


