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VŠEOBECNÉ 
 

Řízení soutěže: 

Soutěže řídí Český badmintonový svaz, z.s. (dále jen jako „ČBaS“, nebo „svaz“), prostřednictvím 
STK ČBaS. 

Kontakt: 

Český badmintonový svaz, z.s., Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 – Strahov 

STK, předseda Miroslav Loskot, tel.: +420 606 672 628 e-mail: stk@czechbadminton.cz 

 

Bankovní spojení: 

Pro účely úhrad poplatků, pokut a ostatních plateb platí bankovní spojení: 

MONETA Money Bank a. s., č. účtu: 1731101504/0600 

 

Pořádkové pokuty: 
 
Za nedodržení tohoto rozpisu soutěží může STK ČBaS udělit pořadateli, hráči(ce) nebo vrchnímu 
rozhodčímu pořádkovou pokutu do výše 5 000 Kč, pokud není v rozpisu stanovena jiná pokuta, 
a to i opakovaně. 
 
Pokud není stanoveno jinak, je pořádková pokuta splatná nejpozději do 10 dnů ode dne 
rozhodnutí STK ČBaS o udělení pokuty na výše uvedený účet ČBaS s tím, že v kolonce „zpráva 
pro příjemce“ se uvede „pořádková pokuta“ a název klubu/oddílu či příjmení jednotlivce. 

Do doby zaplacení pořádkové pokuty je závodní činnost jednotlivce/klubu zastavena. 
 
Potvrzení (naskenovaný podací lístek), resp. elektronickou konfirmaci zadání platebního příkazu 
bance pro zaplacení pořádkové pokuty, je klub/oddíl/jednotlivec povinen odeslat elektronicky  
na e-mailové adresy sekretariátu ČBaS – info@czechbadminton.cz a STK ČBaS – 
stk@czechbadminton.cz.  
  
Pořádkové pokuty ukládá STK ČBaS. Odvolání proti uložené pořádkové pokutě projednává 
Legislativní rada ČBaS. Odvolání nemá odkladný účinek. 
 

Komunikace s STK ČBaS: 
 
Pro veškerou komunikaci se používá e-mail: stk@czechbadminton.cz 
 

Platnost: 
 

Tento rozpis soutěží je platný pro období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023. 
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MČR KLUBŮ KATEGORIE U15 a U19 
 

 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Termíny a místo 
 
Dle termínového kalendáře. 

 

2. Soupiska 

Družstva startují na soupisku, která musí být potvrzena STK ČBaS. 
Pořadí na soupisce potvrdí STK ČBaS dle žebříčku platného 3 týdny před datem pořádání soutěže. 
Za družstvo mohou startovat a být na soupisce pouze hráči registrovaní v příslušném klubu/oddílu 
s platnou celoroční licencí a českým občanstvím. Není povoleno hostování z jiného klubu/oddílu. 

Vysílající klub/oddíl musí zajistit pro své družstvo doprovod – vedoucího 

Kategorie U15: staršího 18 let. 

Kategorie U19: staršího 18 let, který není na soupisce družstva. 

 

3. Ceny 

Vítězné družstvo získává pohár a titul Mistr ČR. 

Družstva na 1. – 3. místě získávají pohár a diplom a hráči družstev na 1. – 3. místě získávají medaile. 

Kategorie U15: 

Družstva na 1. – 3. místě obdrží finanční odměnu: 
- za 1. místo 5 000 Kč, 
- za 2. místo 3 000 Kč, 
- za 3. místo 2 000 Kč. 

 
Kategorie U19: 

Družstva na 1. – 3. místě obdrží finanční odměnu: 
- za 1. místo 7 000 Kč, 
- za 2. místo 5 000 Kč, 
- za 3. místo 3 000 Kč. 
 

Žádost o vyplacení této odměny zašle příslušný klub/oddíl na sekretariát ČBaS nejpozději do konce 
příslušného kalendářního roku. 

 

4. Hospodářské podmínky 

Družstva startují na vlastní náklady. 

Startovné v maximální výši 3 000 Kč za družstvo v soutěži vybírá pořadatel. 

Povinnost zaplatit startovné vzniká okamžikem uzávěrky termínu pro odeslání soupisky na STK ČBaS. 

ČBaS hradí: 
- náklady na míče 
- náklady na poháry, medaile a diplomy 
- náklady na činnost vrchního rozhodčího 
- finanční odměny pro družstva na 1. – 3. místě. 
 

5. Ostatní 

V zájmu důstojné prezentace soutěží řízených STK ČBaS je zakázáno používat v hale jakékoliv 
hlučné nástroje tak, aby na herních kurtech nebyla dlouhodobě překročena hranice hluku 85 dB. 
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II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 

1. Právo účasti 

Soutěže se účastní maximálně 16 družstev z celé ČR. Každá oblast má právo nominovat jedno 
družstvo. Další přihlášená družstva seřadí STK ČBaS nejpozději do 2 pracovních dní po obdržení 
všech řádně vyplněných soupisek dle postavení hráčů na žebříčcích. 

Kategorie U15: 

součet umístění 2 nejlepších hráčů a 2 hráček družstva ve dvouhře a 1 nejlepšího hráče a 1 hráčky 
ve čtyřhře na posledním průběžném žebříčku platném 3 týdny před datem pořádání soutěže s 
předsazením hráčů a hráček do 16. místa ve dvouhře kategorie U19 a do 8. místa kategorie U17 pro 
předsazení se použije vždy pořadí 0. Družstva na 17. a dalším místě jsou náhradníky do 22:00 hod. 
předcházejícího dne zahájení MČR. 

Jeden klub/oddíl smí přihlásit pouze 1 družstvo.  

 

Kategorie U19: 

součet umístění 2 nejlepších hráčů a 2 hráček družstva ve dvouhře a 2 nejlepších hráčů a 2 hráček 
ve čtyřhře na posledním průběžném žebříčku platném 3 týdny před datem pořádání soutěže s 
předsazením hráčů a hráček do 16. místa kategorie dospělých, pro předsazení se použije vždy 
pořadí 0. Družstva na 17. a dalším místě jsou náhradníky do 22:00 hod. předcházejícího dne 
zahájení MČR. 

Jeden klub/oddíl smí přihlásit pouze 1 družstvo. 

 

2. Přihlášky a soupisky 

Na MČR mohou startovat družstva, která se na MČR řádně přihlásí do středy 6 týdnů před 
zahájením MČR e-mailem na adresu STK ČBaS. 

Pozdě zaslané přihlášky mohou být akceptovány pouze do termínu zaslání soupisek se startovným 
zvýšeným o 1 000 Kč. 
Kluby/oddíly jsou povinny řádně vyplněné soupisky na předepsaném formuláři v excelu poslat 
elektronicky na e-mailovou adresu STK ČBaS nejpozději ve středu následující po vydání žebříčku 
rozhodného pro postavení hráčů na soupisce, tj. ve středu 2 týdny před začátkem soutěže. 
 
Odhlášení ze soutěže bez pokuty je možné pouze do termínu pro zaslání soupisek. 
 

3. Systém soutěže 

Počet hracích dnů: 2, nebo 3 (stanoví STK ČBaS na základě počtu přihlášených družstev).  

Soutěž je rozdělena do dvou částí: základní skupinová a nadstavbová.  

Počet základních skupin a herní systém nadstavbové části stanoví STK ČBaS na základě počtu 
přihlášených družstev. Základní skupinová část se hraje systémem každý s každým.  
 
Jednotlivá utkání v základní části se hrají na 7 zápasů (2xDCH, 2xDD, 1xSČ, 1xČCH, 1xČD), 
v nadstavbové části na prosté vítězství (utkání končí dosažením 4. vítězství a dále se nedohrává).  

Hráč smí nastoupit ve 2 zápasech utkání ve 2 různých disciplínách.  

 

 

Nasazení a losování do skupin bude provedeno před zahájením soutěže podle nejnižšího součtu 
umístění přítomných hráčů: 

Kategorie U15: 

2 nejlepších hráčů a 2 hráček družstva ve dvouhře a 1 nejlepšího hráče a 1 hráčky ve čtyřhře z platné 
soupisky potvrzené STK ČBaS. 
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Kategorie U19: 

2 nejlepších hráčů a 2 hráček družstva ve dvouhře a 2 nejlepších hráčů a 2 hráček ve čtyřhře z platné 
soupisky potvrzené STK ČBaS. 

 

Kritéria pro postup ze skupin do finálových zápasů: 

a) počet bodů 

b) rozdíl vyhraných a prohraných zápasů 

c) rozdíl vyhraných a prohraných setů 

d) vzájemný zápas (případně rozdíl setů ve vzájemném zápase) 

e) rozdíl vyhraných a prohraných míčů 

f) los. 

 

4. Rozhodčí 
 
Soutěž řídí vrchní rozhodčí 1. třídy delegovaný KR ČBaS. 

Doporučuje se, aby pořadatel zajistil hlavní rozhodčí po celou dobu turnaje. Pořadatel je povinen 
zajistit hlavní rozhodčí od semifinále (mohou být i bez licence, ale starší 15 let). 

 

 

5. Oblečení 

V zájmu důstojné prezentace soutěží řízených STK ČBaS jsou hráči povinni nastupovat k utkáním 
výhradně ve sportovním oblečení. V párových disciplínách je povinné, aby každý pár dodržel alespoň 
u trik barevnou jednotnost. Ke kontrole a posouzení dodržení tohoto ustanovení je oprávněn a 
pověřen vrchní rozhodčí. 

 

6. Míče 

Soutěž se hraje péřovými míči s korkovou hlavou dle Směrnice o certifikaci míčů.  

 

7. Povinnosti pořadatele 

Zajistit vhodnou halu pro pořádání turnaje (minimálně 8 kurtů). 

Nahrát v Informačním systému ČBaS včas (nejméně 4 týdny před pořádáním turnaje) propozice ve 
formátu PDF a nechat je schválit STK ČBaS. 

Zajistit lékaře či osobu znalou první pomoci. 

Zajistit vyhlašování zápasů rozhlasovým zařízením. 

Vytvořit podmínky pro diváky, rozhodčí a popřípadě i pro sdělovací prostředky. 

Zajistit vrchnímu rozhodčímu připojení na internet. 

Zajistit match control turnaje. 

Ihned po ukončení turnaje nahlásit výsledky tisku. 

Zajistit badmintonové koberce nebo halu se speciálním plastovým povrchem schváleným STK ČBaS 
a elektronické ukazatele skóre, které lze zapůjčit od ČBaS.  

 

8. Povinnosti vrchního rozhodčího  

Zajistit losování a zpracování výsledků počítačovým zpracováním (LeaguePlanner). 

Zajistit řízení turnaje. 
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9. Povinnosti vedoucích družstev 

Prezentovat družstvo nejpozději 1 hodinu před stanoveným začátkem soutěže první hrací den 
družstva. 

Předat sestavu na utkání nejpozději 30 minut před stanoveným začátkem utkání. 

Při nedodržení těchto povinností může vrchní rozhodčí kontumovat příslušné utkání, nebo družstvo 
vyloučit ze soutěže. 

 

10. Námitky 

Námitky se podávají podle příslušných ustanovení SŘ. 

 
11. Pořádkové pokuty 

Nedostavení se družstva k soutěži bez odhlášení  10 000 Kč. 

Nesehrání utkání     1 500 Kč/1 utkání. 

 

12. Karty 

Pokud hráč obdrží od kvalifikovaného hlavního rozhodčího nebo vrchního rozhodčího žlutou kartu, 
je povinen zaplatit pokutu 200 Kč, v případě červené karty je povinen zaplatit 500 Kč na výše 
uvedený účet ČBaS do 14 dní. 
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Příloha č. 1 - Používání BLP  

 

(Badminton League Planner) 
 
Rozpis soutěží ustanovuje povinnost řídit soutěže družstev pomocí softwaru BLP. 
 

1. Licence BLP 
ČBaS zapůjčuje tuto licenci pořadatelům uvedených turnajů skrze osobu vrchního rozhodčího. Správcem 
licencí je KR ČBaS. Licenci není možné zapůjčit na turnaje nižší úrovně. 
Licence se zapůjčuje za následujících podmínek: 

- KR poskytne licenci BLP vrchnímu rozhodčímu 3 týdny před zahájením turnaje. 
- Vrchní rozhodčí je oprávněn licenci BLP použít pouze a výhradně pro konkrétní soutěž, pro nějž 

byla licence poskytnuta. 
- Zveřejnění soutěže na internetu skrze BLP je možné nejdříve od okamžiku poskytnutí licence. 
- Po ukončení soutěže a odeslání výsledků nesmí pořadatel ani vrchní rozhodčí, kterým byla 

licence poskytnuta, tuto licenci nadále používat. Za ukončení soutěže se pro účely tohoto 
ustanovení považuje nedělní půlnoc po odehrání soutěže.  Veškeré další použití licence po této 
soutěži se považuje za porušení licenčních ustanovení a má za následek uplatnění veškerých 
případných sankcí z neautorizovaného použití vůči osobě, která toto ustanovení porušila. 

2. Povinnosti pořadatele a vrchního rozhodčího v souvislosti s používáním BLP 
- Přípravu (načtení hráčů, klubů/oddílů, vytvoření disciplín, vytvoření skupin a pavouků, publikace  

na internetu atp.) a losování turnaje s pomocí BLP provádí vrchní rozhodčí. 
- Pořadatel je povinen zajistit v průběhu turnaje připojení k internetu pro počítač, na němž je BLP 

nainstalován a z něhož je turnaj řízen. Vrchní rozhodčí je povinen zveřejnit los na internetu 
bezprostředně po rozlosování. Vrchní rozhodčí ve spolupráci s pořadatelem jsou povinni 
průběžně zveřejňovat výsledky na internetu.  

- Za zveřejnění na internetu se pro účely výše uvedených ustanovení považuje zveřejnění  
na internetových stránkách www.tournamentsoftware.com prostřednictvím BLP. 

- O případných výjimkách z výše uvedených ustanovení rozhoduje STK ČBaS ve spolupráci s KR 
ČBaS. 

 
 
 

 

http://www.tournamentsoftware.com/

