
 
   

 

 

 

Jednorázový turnaj Extraliga 2021 – shrnutí 
 

 

- skupinový systém – 2 skupiny s následnou gradací – semifinále, finále 

- termín pro odevzdání soupisek a ohlášení hostování prodloužen do 31. 3. 2021, 

přičemž platí, že všechna hostování řádně ohlášená do 30. 9. 2020 zůstávají v platnosti 

- hostující zahraniční hráč či český hráč se startem v zahraničí musí nastoupit minimálně 

v 1 utkání ve skupině, aby mohl nastoupit v semifinálovém utkání turnaje, v utkání o 3. 

místo či ve finále. 

- termín akce: 6. - 9. 5. 2021 

- první hrací den jsou pro turnaj rezervovány dva časové sloty ve 13 a v 17 hodin, vždy po 

dvou utkáních, v pátek i v sobotu pak časy v 9, ve 13 a v 17 hodin, rovněž vždy po dvou 

utkáních 

- v neděli od 10 hodin bude sehráno utkání o 3. místo, od 13 hodin pak finále extraligového 

turnaje 

- na pořadatele extraligového turnaje bude ze strany ČBaS vypsáno výběrové řízení 

- jedná se o nominační akci na ME klubů (21. – 25. 6. 2021, Polsko) pravděpodobně bude 

nutná žádost o výjimku ze zákazu pořádání hromadných akcí: 

https://agenturasport.cz/zadost-o-vyjimku-ze-zakazu-konani-hromadnych-akci-2/   

- základní podmínkou je hala se 4 kurty, povrch koberce či litý, pořadateli bude rovněž 

uložena povinnost zajistit 2 čárové rozhodčí na kurt po celou dobu turnaje (tj. minimálně 

12, optimálně 16 čárových rozhodčích)  

- ČBaS zajistí vrchního rozhodčího, 8 hlavních rozhodčích a míče pro celý extraligový 

turnaj 
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1. liga smíšených družstev, západní a východní skupina 2021 – 

JEDNORÁZOVÝ TURNAJ BEZ MOŽNOSTI POSTUPU/SESTUPU- 

SHRNUTÍ 

 

1. Termín 

- 4. - 6. 6. 2021- potvrzeno VV ČBaS 

- Skupina Východ- všech 8 týmů má zájem zúčastnit se 

- Skupina Západ- 6 z 8 týmů má zájem zúčastnit se (neúčast Sokol Meteor Praha Radotín, 

BA Plzeň dle většiny) 

 
2. Místo konání 

- Skupina Západ- přihlášen pouze jeden pořadatel SK Prosek (pouze 5 kurtů), při 7 týmech 

OK 

- Skupina Východ- přihlášeni TJ Slavoj Český Těšín (nová hala) a BK Králův Dvůr (Praha 

Jeremi) 

- STK ČBaS rozhodne o přidělení pořadatelství do 28. 2. 2021 dle došlých nabídek; 

v případě skupiny Východ byly vzaty v úvahu dojezdové vzdálenosti všech týmů- o 

pořadateli rozhodne los. 

 
3. Herních systém 

„SKUPINOVÝ“  

- termín pátek – neděle  

- hala 6 kurtů  

- 2 skupiny po 4 týmech (skupiny určeny losem, nasazuje se dle umístění v loňském 

ročníku do skupiny A vítěz loňského ročníku, do skupiny B druhý tým loňského ročníku, 

losem pak týmy umístěné na 3. a 4. místě, losem následně týmy umístěné na 5. – 8. 

místě) 

- systémem ve skupinách každý s každým 

- finálová část dle umístění ve skupinách: semifinále 1 – 2 a 2 – 1, finále příslušné skupiny 

a utkání o 3. místo; utkání o 5. místo 3 – 3 a utkání o 7. místo 4 – 4 

Soupisky, ohlášení hostování – stejně jako u Extraligy prodloužen termín do 31. 3. 

2021, přičemž platí, že hostování potvrzená do 30. 9. 2020 zůstávají v platnosti. 

 
4. Předpokládané související podmínky 

- povrch haly badmintonové koberce, případně speciální litý povrch schválený STK ČBaS 

- kvalifikovaného vrchního rozhodčího zajišťuje pořadatel, schvaluje KR ČBaS, odměnu 

VR hradí KR ČBaS 

 

 

 

Prosíme zástupce všech týmů 1. ligy o zodpovězení následující otázky nejpozději do 28. 2.2021: 

1. máme zájem hrát o 5. - 8. místo ANO x NE 

 

 

Děkujeme za spolupráci! 


