
 
   

 

 

 

Manuál pro vyplnění soupisky – extraliga a 1. liga 2021 - 22 

 

Používá se aktuální formulář pro soupisku – ke stažení zde Český Badmintonový Svaz — Ke 

stažení: STK (czechbadminton.cz)  

 

Vyplnění dvouher: 

 

Ke všem hráčům si najdu pořadí na rozhodném českém žebříčku a ještě eventuálně jejich 

umístění na rozhodném světovém žebříčku, pokud jsou do 200. místa. 

 

Vyplňuji tak, že všichni hráči, kteří jsou do 200. místa na světovém žebříčku, jsou seřazeni 

podle BWF pořadí - ve sloupci „Pořadí“ uvedu 0 a do „Poznámky“ uvedu BWF MS xx. 

 

Dále se musím rozhodnout u hráčů se sezónní licencí („zahraniční“), kteří nejsou ve světovém 

žebříčku do 200. místa o jejich zařazení na soupisku: 

Těmto hráčům mohu dát buď pořadí 0 a seřadím je v pořadí soupisky, tak jak chci, nebo jim 

dám pořadí „poslední v ČBaS žebříčku +1“ a dám je za posledního českého hráče s umístěním 

na českém žebříčku. 

 

P
o
ř.

 č
. 

Příjmení a jméno 
Ročník 

narození 

Číslo 

hráčské 

licence 

Poř. v žebříčku Hostování / 

Zahraniční 

hráč 

Poznámka 
Dvouhra Čtyřhra 

Pořadí 

ve 

čtyhře 

Mix 

Muži 

1  Český1     0  58  6     BWF MS120  

2  Zahraniční1     0   0 3   zahr. hráč BWF MS125  

3  Zahraniční2     0   409 7   zahr. hráč   

4  Zahraniční3      0   0 1    zahr. hráč  BWF MD80 

5  Český2     38   21 4       

6  Český3     59  55 5       

7  Zahraniční4       389   0   2      zahr. hráč   

8  Český5       389  409  8       

9                   

10                   

   

Příklad pořadí 1 a 2 je dáno světovým žebříčkem, u hráče Zahraniční2 a Zahraniční3, kteří 

nejsou na světovém do 200. místa, jsem se rozhodl jim dát pořadí 0 a seřadit je v pořadí 

Zahraniční2 a Zahraniční3. Pak mám hráče české, kteří mají pořadí na českém žebříčku, dále 

jsem se rozhodl u hráče Zahraniční4 mu dát pořadí 389 (+1 od posledního na českém 

žebříčku) a pak mám hráče český5, který není na českém žebříčku a je tedy zařazen na 

poslední pozici na soupisce. 
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Vyplnění čtyřher: 

 

Podobně platí u čtyřhry (sledujeme umístění na světovém žebříčku do 100. místa) – Hráč 

Zahraniční3 má BWF 80, proto má uvedeno 0 ve čtyřhře a pořadí 1. Hráči Zahraniční4 a 

Zahraniční1 nemají BWF do 100. místa, ale rozhodl jsem se jim dát 0 a seřadil jsem je v pořadí 

Zahraniční4 a za ním Zahraniční1. Pak mám u českých hráčů jejich umístění na českém 

žebříčku, a podle něj uděláno i pořadí navazující, a pak u hráče Zahraniční2 jsem dal pořadí 

409 (+1 od posledního českého žebříčku) a je na pořadí 7 protože za ním pak je český5, který 

také není na žebříčku a má také tedy pořadí 409. 

 

Proč je důležité vyplnit sloupec „Pořadí ve čtyřhře“?  

 

Pro stanovení první a druhé čtyřhry – pokud bude hrát třeba Zahraniční4 + český5, tak mají 

součet pořadí na žebříčku 0 + 409 = 409, a součet pořadí 2 + 8 = 10. Druhá dvojice napsaná 

do utkání bude Zahraniční1 a Zahraniční2 , jejich součet je 0 + 409 = 409, a součet pořadí je 3 

+ 7=10. 

 

Obě dvojice mají stejný součet pořadí na žebříčku ve čtyřhře, nadále mají i stejný součet 

pořadí ve čtyřhře, takže o tom, kdo bude hrát MD1 pak rozhodne nejnižší číslo pořadí, což je 2. 

MD1 musí hrát dvojice Zahraniční4 + český5 a MD2 pak dvojice Zahraniční1 a Zahraniční2. 

 

Proč je důležité vyplnit žebříčkové pořadí i u mixu? 

 

U mixu se pak vyplňuje jen umístění na žebříčku s uvedením BWF do 100. místa v poznámce, 

tak jako v singlu. 

 

Takto je třeba vyplnit u mužů i žen. 

 

Důvod pro vyplnění pořadí v mixu je ten, že se ještě kontroluje, zda jsou na soupisku zařazeni 

čeští hráči dle pravidla 2+1 – viz Soutěžní řád: 

„Článek 50. 

V případě, že oddíl/klub má v různých výkonnostních stupních soutěží družstev více 

družstev/týmů, musí dodržovat následující zásadu: Družstvo nejvyššího výkonnostního stupně 

musí mít na soupisce minimálně 2 hráče a 1 hráčku s nejlepším žebříčkovým pořadím 

(posuzováno napříč všemi disciplínami) a dále všechny zahraniční hráče vlastnící příslušnou 

jednoroční licenci ČBaS. Pouze družstvo nejvyššího výkonnostního stupně je oprávněno až 2 

hráče a 1 hráčku s nejlepším žebříčkovým pořadím uvést na soupisku družstva výkonnostního 

stupně o jeden nižší, ale bez možnosti startu těchto hráčů za družstvo vyššího výkonnostního 

stupně. 

U družstev dalších výkonnostních stupňů se postupuje obdobně (další 2+1 z následujícího 

žebříčkového  

pořadí), ale již bez zahraničních hráčů s jednoroční licencí. 

Mezi více družstvy jednoho oddílu/klubu hrajícími stejnou soutěž není uvedené pravidlo 

podmínkou. 

Tento článek platí v plném rozsahu pro všechny mistrovské soutěže družstev, baráž a 

kvalifikaci.“ 


