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MANUÁL PRO SOUTĚŽ DRUŽSTEV
DOSPĚLÝCH – EXTRALIGA

Český badmintonový svaz, z.s.

Manuál pro soutěž družstev dospělých – extraliga

Základní část a čtvrtfinále play-off extraligy:

I.

Cílem připraveného manuálu je sjednocení pravidel ČBaS pro extraligu do jednoho přehledného
dokumentu a zároveň doplnění návrhů, navržených za účelem vyšší společenské prestiže naší
nejvyšší soutěže.

1) Povinnosti ČBaS
-

zajistit všeobecnou podporu marketingové a mediální prezentace soutěže a podporovat
pořadatele v místě utkání
uhradit příspěvek na rozhodčí a organizaci utkání dle platného sazebníku ČBaS pořadateli
zajistit dodání míčů v počtu 7 tub/utkání pořadateli dle Směrnice o certifikaci míčů
zajistit a uhradit náklady spojené s účastí jednoho rozhodčího s licencí na utkání
zajistit zpracování a kontrolu výsledků soutěže a jejich průběžnou prezentaci na webu ČBaS

2) Povinnosti pořadatele před utkáním
-

spolupráce na marketingové a mediální prezentaci s Marketingovou komisí ČBaS
zajistit vhodnou mediální a marketingovou prezentaci soutěže v místě utkání
vydat propozice k utkání minimálně 14 dnů předem a zaslat je STK ČBaS (ve formátu PDF) a
účastníkům příslušného utkání/hracího kola.
Propozice musí obsahovat mimo jiné:
- začátek utkání
- místo (adresa haly) utkání
- jméno vrchního rozhodčího
- logo ČBaS
- logo generálního sponzora (zatím není stanoven)

Doporučení:
-

-

vhodná prezentace nejlepších hráčů klubu/oddílu,
zacílení prezentace na sociální sítě (klubové/oddílové, městské, krajské atd.),
zatraktivnit návštěvu utkání pro členy vlastního klubu/oddílu.

3) Povinnosti pořadatele v místě utkání
a) Úprava haly
-

umístit u hracích kurtů reklamní banner oficiálního dodavatele míčů pro Extraligu
umístit u hracích kurtů reklamní banner oficiálního sponzora (zatím není stanoven)
umístit u hracích kurtů bannery oficiálního loga Extraligy
místo pro hlavního rozhodčího musí být vhodný umpire
během utkání vhodně umístit tabule s názvem týmů účastnících se daného utkání a
aktuálního stavu utkání
hraje se výhradně na 2 badmintonových kobercích nebo v hale se speciálním plastovým
povrchem schváleným STK ČBaS (sehrání na 1 badmintonovém kurtu je možné pouze za
souhlasu obou účastnících se týmů)

Doporučení:
-

kurty obklopené bannery/roll upy,
týmy sedící na židlích ve vymezeném prostoru, nikoliv na lavičkách/žíněnkách,
zajistit informovanost diváků:
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před utkáním – např. plakát/bulletin s QR kódem
pořadatele/svazu)
v průběhu utkání – např. moderátor, světelná tabule

(odkaz

na

stránky

b) Představení týmů
-

nejpozději 5 minut před představením ukončit rozehrání (čas pro moderátora k představení
týmů),
ve stanovený začátek utkání zajistit slavnostní nástup obou týmů před utkáním, představení
jednotlivých členů týmu přítomným divákům a vzájemné pozdravení obou týmů

c) Fotodokumentace a výsledkový servis během utkání
-

-

-

poslat fotodokumentaci z utkání na e-mailovou adresu STK ČBaS, ze které musí být zřejmé
umístění bannerů, jak vypadá celkově hala s kurty, nástup družstev před začátkem utkání,
pohled do publika v době nejvyšší návštěvnosti
zajistit připojení k internetu za účelem on-line přenosu výsledků zápasů a utkání
průběžně během utkání zajišťovat vyplnění online Zápisu o utkání na stránkách
is.czechbadminton.cz a neprodleně po skončení utkání informovat STK ČBaS o vyplnění
formuláře
následně (do 5 dnů) pak odeslat elektronicky naskenované originály zápisů podepsané
vedoucími družstev na e-mailovou adresu STK ČBaS

Doporučení:
-

k fotografii o nejvyšší návštěvě připojit informaci o počtu diváků,
průběžné vyplňování se doporučuje po každém dohraném utkání, a to z důvodu lepšího
servisu pro diváky mimo halu.

d) Rozhodčí
V zájmu důstojné prezentace soutěží jsou vrchní rozhodčí povinni nosit v průběhu utkání červené
triko nebo mikinu s logem ČBaS. U hlavních rozhodčích je povinnost nosit černé triko s logem
ČBaS.

-

pořadatel zajistí 2 rozhodčí s licencí pro jednotlivé zápasy všech utkání základní části a
čtvrtfinále play-off

Doporučení:
-

respektovat časový sled a minimalizovat prodlevy mezi zápasy,
čároví rozhodčí starší 15 let (alespoň 2 na kurt).

e) Všeobecné
-

vytvořit atraktivní sportovní prostředí pro diváky – informovanost, spád utkání, soutěže atd.
zajistit lékaře či osobu znalou první pomoci
v případě, že bude utkání vybráno ČBaS jako streamované, pořadatel bude v součinnosti se
společností zajišťující stream, zejména podá informace o základních parametrech místa
konání utkání – zbývající prostor za kurty, výška haly, rychlost internetového připojení atd.

4) Povinnosti hráčů v místě utkání
V zájmu důstojné prezentace jsou hráči povinni nastupovat k utkáním výhradně ve sportovním
badmintonovém oblečení. V párových disciplínách musí každý pár dodržet u trik barevnou
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jednotnost a doporučuje se i stejná barva šortek/sukně. Ke kontrole a posouzení dodržení tohoto
ustanovení je oprávněn a pověřen vrchní rozhodčí utkání.

Doporučení:
-

II.

týmům je doporučena jedna barevná sada trik pro všechny hráče,
shoda týmů na odlišné barevnosti; přednost má domácí tým.

Finále play-off extraligy

1) Povinnosti ČBaS nad rámec základní části
-

zajistit a hradit náklady na všechny rozhodčí (vrchni a hlavni)
dodat potřebný počet tub míčů dle platné Směrnice o certifikaci míčů
postoupit mediální práva pořadateli
zajistit pohár pro vítězné družstvo
zajistit medaile a diplomy pro první tři družstva (14 ks/družstvo)
uhradit finanční odměny pro první tři týmy soutěže

2) Povinnosti pořadatele nad rámec základní části a čtvrtfinále play-off
-

-

využít postoupená mediální práva ve prospěch zvýšení popularity badmintonu v ČR
zajistit sportovní halu s možností umístění 2 badmintonových koberců (doporučená kapacita
haly je alespoň 250 diváckých míst),
zajistit odpovídající zázemí pro hráče, zdravotnickou službu, zázemí pro rozhodčí a
zpracování výsledků (elektrické a internetové připojení apod.) a připravit nabídku oficiálního
ubytování pro účastníky turnaje
zajistit odpovídající servis pro diváky (občerstvení alespoň ve formě studeného bufetu
a základních nápojů, standardní hygienické zázemí apod.)
zajistit elektronické ukazatele skóre
čároví rozhodčí starší 15 let (alespoň 4 na kurt).
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