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Odvolání proti rozhodnutí ST  K   ČBaS     

STK ČBaS rozhodla o účasti družstva TJ Sokol Polabiny Pardubice „B“ v soutěži 
„Kvalifikace o postup do 1.ligy“ .                                                                                    
Jedná se o platný soutěžní řád ČBaS a platný rozpis soutěží ČBaS. 

STK ČBaS rozhodla v rozporu s těmito předpisy.

Odvolání proti opírám zejména:

Soutěžní řád , platný od 1.8.2020

Hlava II,.

článek 6.  STK vydává pro soutěžní období vždy rozpis soutěží a sestavuje termínový kalendář 
soutěží při respektování potřeb národní reprezentace předkládaných prostřednictvím TMK. 
Následně na úrovni II., resp. III. řídicího stupně zpracovávají oblastní, resp. krajský kalendář 
jejich příslušné komise. 

Článek 12. Vedle kalendáře jsou povinny STK svazů na všech stupních vydat nejpozději 1 měsíc 
před zahájením soutěžního období rozpisy soutěží, které řídí. Rozpisy soutěží upravují po 
sportovně-technické stránce organizaci a řízení soutěží, a to vždy v souladu s ostatními 
sportovními dokumenty badmintonu. 

Článek 14. Pořádání všech soutěží musí být předem schváleno, zejména z hledisek sportovně-
technických. Vypsání a uspořádání soutěží schvaluje orgán, který soutěž řídí. 

Hlava IV.

Článek 61. Systém soutěží družstev je možno volit z následujících možností – systém hry (viz 
také příloha č. 1): a) mistrovský systém (každý s každým) dvoukolové v termínech a na místech 
podle vylosování, resp. varianty tohoto systému b) skupinový systém (při 8 a více účastnících v 
soutěži) c) jednorázově – soustředěním družstev na jednom místě s možností uplatnit jak systém 
mistrovský, tak skupinový. 

Rozpis soutěží družstev dospělých pro sezonu 2021/2022 platný od 1.8.2022

KVALIFIKACE O POSTUP DO 1. LIGY 

II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

1. Právo účasti: Vítězové oblastních soutěží družstev dospělých příslušné sezóny a družstvo, 
které se v této sezóně umístilo na 8. místě 1. ligy smíšených družstev.

V případě nepřihlášení vítězného družstva oblastní soutěže družstev může příslušný oblastní svaz 
nominovat náhradníka dle dalšího pořadí. 

V případě, že některé oblasti budou hrát sdružený oblastní přebor, musí být po jeho skončení 
rozdělena společná tabulka do samostatných oblastních tabulek se započítáním výsledků utkání 
družstev pouze příslušné oblasti. Není přípustný start dvou družstev stejné oblasti. 



V případě, že z Baráže o účast v extralize smíšených družstev sestoupí do 1. ligy 2 družstva 
příslušná do stejné skupiny 1. ligy, sehraje následně družstvo, které se v této sezóně umístilo na 
7. místě příslušné skupiny, s vítězem Kvalifikace o postup do 1. ligy utkání o udržení, resp. postup
do 1. ligy. 

Západní skupina – Praha, Severní Čechy, Západní Čechy, Jižní Čechy 

Východní skupina – Východní Čechy, Severní Morava, Jižní Morava, Střední Čechy

Pokud bychom přistoupili na argumentaci STK ČBaS, není tedy nutné pořádání žádných nižších 
soutěží. Jako dostatečné by se tedy jevilo pouhé administrativní rozhodnutí příslušného orgánu.

Severomoravská i Jihomoravská oblast jsou zdaleka největšími oblastmi, kde probíhají soutěže 
družstev dospělých. Východočeská oblast žádnou dlouhodobou soutěž družstev dospělých nemá 
ani neřídí. Taktéž neuspořádala oblastní přebor družstev a ani jedno jejich družstvo nebylo 
účastníkem dlouhodobé soutěže , Oblastního přeboru či Sdruženého oblastního přeboru. Proto ani 
nemůže relevantně nominovat či určit družstvo, které by mohlo kvalifikaci odehrát. Taktéž nemůže
být potvrzena soupiska družstva, které nemá právo účasti v soutěži řízené STK ČBaS . 

V platném a tudíž závazném Rozpisu soutěží vydaným STK ČBaS před sezonou 2021/2022 dne 
1.8.2021 se nikde nehovoří o jiných možnostech , natož o zvyklostech či jiných podmínkách jak je 
popisuje STK ČBaS. Naopak velmi striktně a jasně a nad vší pochybnosti stanovuje právo 
účasti jako takové. 

Je proto nepřípustné, aby oblast delegovala na účast o kvalifikaci kohokoliv kdo si ji řádným 
způsobem nedokázal vybojovat. Domněnka STK, že každá oblast má právo jednoho družstva v 
kvalifikaci není nikde stanovena a jedná se o administrativní rozhodnutí STK, odporující platnému 
rozpisu soutěží, které samo vydalo.

Velké Pavlovice 4.5.2022

Karel Reichman

člen ČBaS


