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ROZPIS SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE 2021

Český badmintonový svaz, z.s.

Rozpis soutěží mládeže

VŠEOBECNÉ
Řízení soutěže:
Soutěže řídí Český badmintonový svaz, z.s. (dále jen jako „ČBaS“, nebo „svaz“), prostřednictvím
STK ČBaS.
Kontakty:
Český badmintonový svaz, Zátopkova 100/2, P. O. BOX 40, 160 17 Praha 6 – Strahov, tel:
+420 737 263 077, e-mail: badminton@cuscz.cz
STK ČBaS, předseda Jan Kolář, Pobřežní 230, 33401 Přeštice, tel.: +420 733 181 120,
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:
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/družstva 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 - badminton@cuscz.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 mládeže je platný pro období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.
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MČR SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ŽÁKŮ
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 platného žebříčku 3 týdny před datem pořádání.
Za družstvo mohou startovat pouze hráči registrovaní v příslušném klubu/oddílu. Není povoleno
hostování z jiného oddílu.
Za družstvo mohou startovat pouze hráči s platnou celoroční licencí.
Nedodržení některého z těchto ustanovení může mít za následek pořádkovou pokutu až do výše
500,- Kč za každého provinivšího se hráče/pár/oddíl.
Vysílající klub/oddíl musí zajistit pro své družstvo doprovod vedoucího staršího 19 let.
Nedodržení tohoto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč.

3. Ceny:
Vítězné družstvo získává pohár a titul Mistr ČR.
Družstva na 1. – 3. místě získávají pohár (plaketu apod.) a hráči družstev na 1. – 3. místě získávají
diplomy a medaile.
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.
Žádost o vyplacení této odměny zašle příslušný klub/oddíl na sekretariát ČBaS nejpozději do 30 dnů
od skončení soutěže.

4. Hospodářské podmínky:
Družstva startují na vlastní náklady.
Startovné ve výši 1750,- Kč za družstvo v soutěži vybírá pořadatel.
Startovné je družstvo povinno zaplatit v okamžiku, kdy mu byla potvrzena přihláška do soutěže.
-

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
dechové nástroje (vuvuzela, trubka atd.) či hlučné sirény.
Za dodržování tohoto zákazu je odpovědný vrchní rozhodčí.
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II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
1. Právo účasti:
Soutěže se účastní maximálně 20 družstev z celé ČR. Pokud se přihlásí více družstev, seřadí je STK
ČBaS nejpozději do 2 pracovních dní po obdržení řádně vyplněných soupisek dle postavení hráčů
na žebříčcích (součet umístění 3 hráčů a 3 hráček družstva ve dvouhře na posledním průběžném
žebříčku platném 3 týdny před datem pořádání soutěže s předsazením hráčů a hráček s umístěním
do 16. místa ve dvouhře kategorie U19 a do 8. místa kategorie U17 na posledním průběžném
žebříčku platném 3 týdny před datem pořádáním soutěže).
Jeden oddíl smí přihlásit pouze 1 družstvo. Každá oblast má garantovanou účast 1 nejlépe
postaveného družstva (dle pořadí stanoveného STK ČBaS).

2. Přihlášky a soupisky:
Na MČR družstev žáků mohou startovat družstva, která se na MČR družstev žáků řádně přihlásí do
15. 9. příslušné sezóny emailem na adresu STK ČBaS.
Pozdě zaslané přihlášky mohou být akceptovány pouze do termínu 30. 9. příslušné sezóny a se
zvýšeným startovným o 500,- Kč (avšak pouze v případě, že tento termín je před termínem zaslání
soupisek).
Řádně vyplněné soupisky jsou kluby/oddíly povinny poslat elektronicky na e-mailovou adresu
uvedenou v propozicích turnaje a STK ČBaS nejpozději v pondělí následujícím po vydání žebříčku
rozhodného pro postavení hráčů na soupisce, tj. v pondělí 2 týdny před začátkem soutěže (příklad:
pro soutěž v termínu 27. – 28. 11. 2021 nutno zaslat soupisky nejpozději v pondělí 8. 11. 2021).
V případě, že se soutěže nezúčastní kterýkoliv ze 3 nejvýše postavených hráčů či hráček uvedených
na soupisce družstva, je klub/oddíl povinen doložit důvod neúčasti STK ČBaS. Za omluvitelný důvod
se považuje zranění nebo nemoc hráče, případně jiný závažný důvod, o jehož důvodnosti rozhoduje
STK ČBaS; v ostatních případech se neúčast daného hráče považuje za důvod, o kterém měl
klub/oddíl v době zaslání soupisky STK ČBaS vědět.
Klub/oddíl je povinen neprodleně informovat STK ČBaS o změnách na soupisce.
Nedodržení některého z těchto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč.
Uvést na soupisku hráče, o kterém klub/oddíl v době zaslání soupisky STK ČBaS ví, že se soutěže
nezúčastní (z důvodu nemoci, zranění, účasti na jiném turnaji, plnění povinností souvisejících se
školní docházkou, dovolené, či z jakéhokoliv jiného důvodu), se zakazuje.
Nedodržení tohoto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 1 000,- Kč.
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 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, SČ, ČCH, ČD), v nadstavbové
části na prosté vítězství (utkání končí dosažením 4 vítězství a dále se nedohrává).
Hráč smí nastoupit ve 2 zápasech v utkání ve 2 různých disciplínách. Rozdělení a nasazení do
skupin bude provedeno před turnajem podle nejnižšího součtu umístění přítomných 3 hráčů a 3
hráček družstva ve dvouhře na posledním průběžném žebříčku platném 3 týdny před datem pořádání
s předsazením hráčů a hráček s umístěním do 16. místa ve dvouhře kategorie U19 a do 8. místa
kategorie U17 na posledním průběžném žebříčku platném 3 týdny před datem pořádání soutěže.
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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:
Soutěže řídí vrchní rozhodčí s platnou licencí delegovaný KR ČBaS.
Doporučuje se, aby pořadatel zajistil hlavní rozhodčí po celou dobu turnaje.

5. Oblečení:
V zájmu důstojné prezentace soutěží řízených STK ČBaS jsou hráči povinni nastupovat k utkáním
výhradně ve sportovním badmintonovém 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.
Nedodržení tohoto ustanovení při MČR může mít za následek pořádkovou pokutu až do výše 500,Kč za každého provinivšího se hráče/pár.

6. Míče:
Soutěž se hraje péřovými míči s korkovou hlavou dle Směrnice o certifikaci míčů. Míče pro soutěž
dodá ČBaS.

7. Povinnosti pořadatele:
Zajistit vhodnou halu pro pořádání turnaje (minimálně 8 kurtů).
Nahrát v Informačním systému včas (nejméně 3 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 připojení na internet.
Losování a zpracování výsledků zajistit počítačovým zpracováním (League Planner).
Ihned po ukončení turnaje nahlásit výsledky tisku.
Zaslat elektronicky do týdne po ukončení turnaje naskenované originály zápisů o utkání na adresu
STK ČBaS.
Zajistit badmintonové koberce nebo halu se speciálním plastovým povrchem schváleným STK ČBaS
a elektronické ukazatele skóre, které lze zapůjčit od ČBaS.
Nedodržení některého z výše uvedených ustanovení má za následek pořádkovou pokutu až do výše
1 000,- Kč.

8. Povinnosti vedoucích družstev:
Prezentovat družstvo nejpozději 1 hodinu před stanoveným začátkem soutěže první hrací den
družstva.
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Předat sestavu na utkání nejpozději 30 minut před stanoveným začátkem utkání.
Při nedodržení těchto povinností může vrchní rozhodčí kontumovat příslušné utkání nebo družstvo
nepřipustit do či vyloučit ze soutěže.

9. Námitky:
Námitky se podávají podle příslušných ustanovení SŘ.

10. Pořádkové pokuty:
Za odhlášení družstva po stanoveném termínu – 5 000,- Kč
Nedostavení se družstva k soutěži bez odhlášení – 10 000,- Kč
Nesehrání utkání – 1 500,- Kč /1 utkání

11. Karty:
Pokud hráč obdrží od kvalifikovaného hlavního rozhodčího nebo vrchního rozhodčího žlutou kartu,
je povinen zaplatit pokutu 200 Kč, v případě červené karty je povinnen zaplatit 500 Kč.
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MČR SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
DOROSTU
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 platného žebříčku 3 týdny před datem pořádání.
Za družstvo mohou startovat a být na soupisce pouze hráči registrovaní v příslušném klubu/oddílu
a jeden hráč, kterému bylo do tohoto klubu/oddílu schváleno hostování pro příslušnou kategorii
a sezónu. Toto hostování však musí být v rámci příslušné oblasti (tj. smí hostovat pouze hráč
příslušné oblasti za družstvo stejné oblasti). Hostování se provádí dle Registrační směrnice.
Za družstvo mohou startovat pouze hráči s platnou celoroční licencí.
Vysílající klub/oddíl musí zajistit pro své družstvo doprovod vedoucího staršího 19 let.
Nedodržení některého z těchto ustanovení může mít za následek pořádkovou pokutu 500,- Kč.

3. Ceny:
Vítězné družstvo získává pohár a titul Mistr ČR.
Družstva na 1. – 3. místě získávají pohár (plaketu apod.) a hráči družstev na 1. – 3. místě získávají
diplomy a medaile.
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 30 dnů
od skončení soutěže.

4. Hospodářské podmínky:
Družstva startují na vlastní náklady.
Startovné ve výši 2000,- Kč za družstvo v soutěži vybírá pořadatel.
Startovné je družstvo povinno zaplatit v okamžiku, kdy mu byla potvrzena přihláška do soutěže.
-

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
dechové nástroje (vuvuzela, trubka atd.) či hlučné sirény.
Za dodržování tohoto zákazu je odpovědný vrchní rozhodčí.
Při nedodržení těchto povinností může vrchní rozhodčí kontumovat příslušné utkání nebo družstvo
nepřipustit či vyloučit do/ze soutěže.
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II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
1. Právo účasti:
Na MČR družstev dorostu mohou startovat družstva, která se na MČR družstev dorostu řádně
přihlásí do 15. 9. příslušné sezóny.
Pozdě zaslané přihlášky mohou být akceptovány pouze do termínu 30. 9. příslušné sezóny a se
zvýšeným startovným o 500,- Kč (avšak pouze v případě, že tento termín je před termínem zaslání
soupisek).
Jeden oddíl smí přihlásit pouze 1 družstvo.

2. Soupisky a odhlášení:
Řádně vyplněné soupisky jsou kluby/oddíly povinny poslat elektronicky na e-mailovou adresu
uvedenou v propozicích turnaje a STK ČBaS nejpozději v pondělí následujícím po vydání žebříčku
rozhodného pro postavení hráčů na soupisce, tj. v pondělí 2 týdny před začátkem soutěže (příklad:
pro soutěž v termínu 27. – 28. 11. 2021 nutno zaslat soupisky nejpozději v pondělí 8. 11. 2021).
Odhlášení ze soutěže bez pokuty je možné pouze do termínu pro zaslání soupisek.

3. Systém soutěže:
Počet hracích dnů je 2 nebo 3 a je stanoven na základě počtu přihlášených družstev.
Pořadí družstev určí STK ČBaS na základě postavení hráčů na aktuálním žebříčku kategorie U19
s předsazením hráčů umístěných na Světovém žebříčku dospělých, Světovém juniorském žebříčku
a žebříčku dospělých dle pravidel platných pro předsazení hráčů na MČR jednotlivců. Použijí se
aktuální žebříčky platné v době termínu pro zaslání soupisek, tj. vydané ve čtvrtek 3 týdny před
začátkem soutěže.
Pořadí družstev je dáno následujícím součtem nejlepších umístění hráčů-hráček (uvedených na
soupisce): 2 nejlepší ve dvouhře chlapců, 2 nejlepší ve čtyřhře chlapců, 1 nejlepší ve smíšené čtyřhře
chlapců, 2 nejlepší ve dvouhře dívek, 2 nejlepší ve čtyřhře dívek a 1 nejlepší ve smíšené čtyřhře
dívek. Zásadou je, že hráč-hráčka může být započtena pouze ve dvou různých disciplínách. Pro
předsazení se použije vždy pořadí 0. Použije se kombinace pořadí, která je nejvýhodnější pro
družstvo.
V případě, že se soutěže nezúčastní kterýkoliv ze 2 nejvýše postavených hráčů či hráček uvedených
na soupisce družstva, je klub/oddíl povinen doložit důvod neúčasti STK ČBaS. Za omluvitelný důvod
se považuje zranění nebo nemoc hráče, případně jiný závažný důvod, o jehož důvodnosti rozhoduje
STK ČBaS; v ostatních případech se neúčast daného hráče považuje za důvod, o kterém měl
klub/oddíl v době zaslání soupisky STK ČBaS vědět.
Klub/oddíl je povinen neprodleně informovat STK ČBaS o změnách na soupisce.
Nedodržení některého z těchto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč.
Uvést na soupisku hráče, o kterém klub/oddíl v době zaslání soupisky STK ČBaS ví, že se soutěže
nezúčastní (z důvodu nemoci, zranění, účasti na jiném turnaji, plnění povinností souvisejících se
školní docházkou, dovolené, či z jakéhokoliv jiného důvodu), se zakazuje.
Nedodržení tohoto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 1 000,- Kč.

Bude-li počet přihlášených družstev 8 a méně
Soutěž se hraje v sobotu a v neděli. Základní část soutěže se pak hraje skupinovým systémem a
finálová část k. o. systémem.
Družstva startující v hlavní soutěži se rozdělí pro základní část na 2 kvalifikační skupiny.
Rozdělení do skupin:
__________________________________________________________________________________________
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skupina A – 1 + 3 nebo 4 losem + 5 nebo 6 losem + 7 nebo 8 losem
skupina B – 2 + družstva nevylosované v předchozích losech pro skupinu
Jednotlivá utkání se hrají na 7 zápasů (2xDCH, 2xDD, SČ, ČCH, ČD). Hráč smí nastoupit ve 2
zápasech v utkání ve 2 různých disciplínách.
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.
Z každé skupiny postoupí do semifinálových utkání dvě družstva s nejlepším umístěním
ve skupinách.
Semifinále se hrají na vítězství prosté (do dosažení 4 bodů) systémem A1:B2, A2:B1. Vítězové
semifinálových utkání sehrají utkání o mistrovský titul, poražení semifinalisté utkání o 3. místo.
Družstva umístěná ve skupinách na 3. a 4. místě sehrají utkání o pořadí systémem A3:B4, A4:B3,
vítězové se pak utkají o 5., poražení o 7. místo – vše na vítězství prosté.
V případě zápasů o 5. - 8. místo může zvolit vrchní rozhodčí po dohodě s vedoucími družstev systém
A3:B3 (jeden zápas o 5. místo) a A4:B4 (jeden zápas o 7. místo) – celé utkání (všech 7 zápasů).
Semifinále, finále i utkání o další pořadí se hrají v neděli.
O nasazení jednotlivých utkání na kurty rozhoduje vrchní rozhodčí.

Bude-li počet přihlášených družstev více než 8
Na základě počtu přihlášených družstev STK ČBaS do 1 týdne po termínu přihlášek připraví systém
soutěže tak, aby odpovídal počtu přihlášených družstev a byl časově sehratelný. Rovněž stanoví,
zda bude hracím dnem i pátek (v závislosti na počtu družstev, systému hry a počtu kurtů v hale).

4. Rozhodčí:
Soutěže řídí vrchní rozhodčí s platnou licencí delegovaný KR ČBaS.
Doporučuje se, aby pořadatel zajistil hlavní rozhodčí po celou dobu turnaje.

5. Oblečení:
V zájmu důstojné prezentace soutěží řízených STK ČBaS jsou hráči povinni nastupovat k utkáním
výhradně ve sportovním badmintonovém 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.
Nedodržení tohoto ustanovení při MČR může mít za následek pořádkovou pokutu až do výše 500,Kč za každého provinivšího se hráče/pár.

6. Míče:
Soutěž se hraje péřovými míči s korkovou hlavou dle Směrnice o certifikaci míčů, které dodá ČBaS.

7. Povinnosti pořadatele:
Nahrát v Informačním systému včas (nejméně 3 týdny před pořádáním turnaje) propozice ve formátu
PDF a nechat je schválit STK ČBaS.
Zajistit vhodnou halu pro pořádání turnaje (minimálně 5 kurtů).
Zajistit lékaře či osobu znalou první pomoci.
Zajistit vyhlašování zápasů rozhlasovým zařízením.
__________________________________________________________________________________________
9

Český badmintonový svaz, z.s.

Rozpis soutěží mládeže

Vytvořit podmínky pro diváky, rozhodčí a popřípadě i pro sdělovací prostředky.
Zajistit připojení na internet.
Losování a zpracování výsledků zajistit počítačovým zpracováním (League Planner) včetně
internetového připojení.
Ihned po ukončení turnaje nahlásit výsledky tisku.
Zaslat elektronicky do týdne po ukončení turnaje naskenované originály zápisů o utkání na adresu
STK ČBaS.
Zajistit badmintonové koberce nebo v halu se speciálním plastovým povrchem schváleným STK
ČBaS a elektronické ukazatele skóre, které lze zapůjčit od ČBaS.
Nedodržení některého z výše uvedených ustanovení má za následek pořádkovou pokutu až do výše
1 000,- Kč.

8. 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
nepřipustit do či vyloučit ze soutěže.

9. Námitky:
Námitky se podávají podle příslušných ustanovení SŘ.

10. Pořádkové pokuty:
Za odhlášení družstva po stanoveném termínu – 5 000,- Kč
Nedostavení se družstva k soutěži bez odhlášení – 10 000,- Kč
Nesehrání utkání – 1 500,- Kč /1 utkání

11. Karty:
Pokud hráč obdrží od kvalifikovaného hlavního rozhodčího nebo vrchního rozhodčího žlutou kartu,
je povinnen zaplatit pokutu 200 Kč, v případě červené karty je povinnen zaplatit 500 Kč.

__________________________________________________________________________________________
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SOUTĚŽE GRAND PRIX
(Společná ustanovení)
I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Typy turnajů:
MČR, GPA, GPB – řídí ČBaS prostřednictvím STK ČBaS
OP (oblastní přebor), GPC, KP (krajský přebor), GPD, GPE – řídí Oblastní svazy prostřednictvím
svých oblastních STK či KM (komise mládeže)

2. Věkové kategorie:
Soutěže se vypisují v kategoriích U19, U17, U15, U13.
U19 – hráči narozeni 1. 1. 2003 a později
U17 – hráči narozeni 1. 1. 2005 a později
U15 – hráči narozeni 1. 1. 2007 a později
U13 – hráči narozeni 1. 1. 2009 a později

3. Startovné:
Startovné se platí pořadateli turnaje ve výši předepsané propozicemi turnaje.

II.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Předpis:
Hraje se podle Soutěžního řádu, Pravidel badmintonu, ustanovení tohoto Rozpisu soutěží
mládeže a propozic turnajů.
Porušení pravidel Soutěžního řádu, Pravidel badmintonu a tohoto Rozpisu soutěží mládeže
podléhá disciplinárnímu řízení dle příslušných ustanovení Disciplinárního řádu.

2. Právo účasti hráčů v turnajích:
MČR, GPA a GPB - bez omezení výkonnosti hráčů, ale s omezením počtu hráčů, které je dáno
samostatným předpisem tohoto RS. Mohou startovat pouze držitelé platné hráčské licence. Pro
právo účasti na turnaji je rozhodující lepší postavení na žebříčku (s přihlédnutí k předsazení)
platném 3 týdny před datem pořádání turnaje.
OP, GPC, KP, GPD, GPE – dle RS Oblastních svazů, ale s platnou hráčskou licencí.
Na postupových turnajích typu OP/GPC (turnaj, který stanovuje postup na MČR) nesmí startovat
hráči s přímým postupem na MČR v těch disciplínách, ve kterých mají přímý postup zajištěn (pro
stanovení přímého postupu se bere žebříček sezóny platný 3 týdny před datem pořádání turnaje,
na který se postupuje. V případě párů složených hráči ze 2 různých oblastí má tento pár právo
zúčastnit se kvalifikačního turnaje v jedné z oblastí, do které patří jeden z hráčů dvojice a
vybojovat si tak postup. Přípustné však dále není, pokud si v jedné oblasti pár postup nevybojuje,
aby se pak zúčastnil kvalifikačního turnaje v oblasti druhé. Podmínkou jsou dále alespoň 3
společné účasti na turnajích v kalendářním roce a kategorii, ve které chtějí takto startovat
v kvalifikačním turnaji (pokud nejde o dlouhodobé zranění). Oblastní STK má povinnost při
sestavování Termínového kalendáře na příslušnou sezonu stanovit termín postupového turnaje
tak, aby se konal v období max. 3 týdny před turnajem, kam se postupuje). Žádné výjimky nejsou
povoleny. Pro právo účasti na nepostupovém turnaji je rozhodující lepší postavení na žebříčku
platném v době uzávěrky přihlášek s přihlédnutí k předsazení.
Minimální omezení startu hráčů dle pořadí na žebříčku v příslušné disciplíně:
Na GPC (pokud není kvalifikačním postupovým turnajem na MČR) nesmí startovat hráči
s umístěním do 8. místa na žebříčku platném v době uzávěrky přihlášek, na turnajích GPD nesmí
__________________________________________________________________________________________
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startovat hráči do 24. místa na žebříčku platném v době uzávěrky přihlášek a na GPE nesmí
startovat hráči do 48. místa na žebříčku platném v době uzávěrky přihlášek. Oblasti mohou ve
svém Rozpisu soutěží toto omezení zpřísnit.
Na GPC, GPD a GPE mohou startovat se souhlasem Oblastního svazu i hráči bez české licence
v případě, že nejsou občany ČR, ale bez nároku na zisk bodů a zařazení do žebříčku GP. Tato
skutečnost musí být uvedena v propozicích turnaje nebo toto musí být uvedeno v Oblastním
Rozpisu soutěží.
V zájmu důstojné prezentace soutěží řízených STK ČBaS jsou hráči povinni nastupovat k
utkáním výhradně ve sportovním badmintonovém oblečení. V párových disciplínách je
doporučeno, aby každý pár dodržel alespoň u trik barevnou jednotnost (pro MČR, GP A je toto
povinné). Hráč, hlásící se jako volný do párové disciplíny, musí mít k dispozici triko bílé barvy,
pro možnost dodržení předchozího ustanovení. Ke kontrole a posouzení dodržení tohoto
ustanovení je oprávněn a pověřen vrchní rozhodčí.
Nedodržení tohoto ustanovení při MČR a GP A může mít za následek pořádkovou pokutu až do
výše 500,- Kč za každého provinivšího se hráče/pár.
Hráč se může v případě jednodenního turnaje přihlásit pouze na jeden turnaj jednoho pořadatele
(tj. nelze se přihlásit do více turnajů v jednom kalendářním dnu a pak si vybrat jeden a z ostatních
se odhlásit. Pokud pořadatel v ten samý den pořádá na stejném místě 2 turnaje, pak lze hrát v
obou).
Nedodržení tohoto ustanovení může mít za následek pořádkovou pokutu v rozmezí 500 - 2000
Kč za každého provinivšího se hráče/pár a při opakování dojde k disciplinárnímu řízení.
Pokud se hráč odhlásí po zveřejnění startovní listiny, je povinen vždy uhradit startovné za
všechny disciplíny, ve kterých byl přihlášen a nebyl v příslušné disciplíně nahrazen jiným hráčem.
Pokud tak neučiní, bude mu pozastavena licence do doby uhrazení startovného.

3. Hrací systém turnajů:
MČR, GPA a GPB:
Vylučovací systém K. O. na jednu porážku s případnými zápasy o pořadí poražených v prvním
kole dvouher.
Při losování hlavní soutěže je nutné dodržet zásadu, aby se v 1. kole nestřetli hráči stejné oblasti,
pokud je to možné.
Pořadatel v případě GPB a haly s větším počtem kurtů (více než 9) může se schválením STK
ČBaS použít systém skupin a pak k. o.
OP, GPC, KP, GPD, GPE:
Stanoví STK či KM příslušného Oblastního svazu.

4. Nasazení hráčů:
Podle vydání aktuálního průběžného žebříčku sezóny platného 3 týdny před datem pořádání
turnaje s předsazením hráčů s umístěním na Světovém juniorském žebříčku nebo s umístěním
na žebříčcích vyšších věkových kategorií (platí pro turnaje MČR, GP A a GP B).
Pro ostatní turnaje platí pravidlo, že pro nasazení se použije žebříček stejný jako pro přihlášení.
Pořadí přednosti pro předsazení z vyšších věkových kategorií v pořadí:
Světový žebříček dospělých

- ve dvouhrách do 250. místa
- v párových disciplínách do 125. místa

Národní žebříček dospělých

- do 16. místa

Světový juniorský žebříček

- ve dvouhrách do 200. místa
- v párových disciplínách do 100. místa

BEC European U17 ranking

- do 50. místa (neplatí pro U19)
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jednotlivé vyšší věkové kategorie - do 8. místa žebříčku následující vyšší věkové kategorie, do
16. místa ob jednu (a více) vyšší věkové kategorie
Platí stejné parametry umístění na žebříčcích jako pro právo účasti v turnaji.
Pro nasazení ve čtyřhrách platí pořadí podle nejnižšího součtu pořadí u příslušného páru
a disciplíny. V případě stejného součtu více párů se pořadí těchto párů určuje hráčem
s nejvyšším umístěním na žebříčku příslušné disciplíny.
V případě rovnosti všech kritérií rozhoduje o nasazení los.
Nasazení provádí STK, která řídí soutěž, nebo vrchní rozhodčí ze seznamu přihlášených hráčů.

5. Divoké karty:
Žádost o DK pro MČR se posílá na předepsaném formuláři STK ČBaS, která o jejím přidělení či
zamítnutí rozhodne do 2 dnů po uzávěrce přihlášek na turnaj.
STK má právo přidělení max. 2 DK do každé disciplíny na MČR při splnění určitých výkonnostních
předpokladů a těchto kritérií:
-

hráč je členem širšího výběru juniorské reprezentace a TMK doporučí udělení DK, nebo
se jedná o mimořádný případ z důvodu zranění či nemoci v době konání kvalifikačního
turnaje, nebo
zájem TMK o výkonnostní prověrku.

Pokud se nejedná o zcela mimořádný případ (zranění v průběhu kvalifikačního turnaje), nemůže
být přidělena DK hráčům, kteří se zúčastnili oblastního kvalifikačního turnaje a nekvalifikovali se.
V párových disciplínách musí hráči mít alespoň 3 společné účasti na turnajích v kalendářním roce
a kategorii, ve které žádají o DK (pokud nejde o dlouhodobé zranění).
Na turnajích GPA se divoké karty neudělují.
Na turnajích GPB má právo udělit 1 DK do každé disciplíny pořadatel turnaje.
Na turnajích GPC, GPD a GPE má právo udělit pořadatel turnaje max. 10 % DK z maximálního
počtu startujících.

6. Neúčast přihlášených hráčů v soutěži turnajů MČR, GPA a GPB:
V případě neúčasti přihlášeného hráče bez řádné omluvy a doložení důvodů neúčasti uloží STK
ČBaS tomuto hráči zákaz startu na dalším turnaji kategorie MČR, GPA či GPB a pořádkovou
pokutu minimálně ve výši startovného. Při dodatečné omluvě a doložení důvodů posoudí STK
ČBaS jejich závažnost v návaznosti na výši uložené pořádkové pokuty.

7. Nedokončení soutěže:
V případě, že důvodem nedokončení soutěže bylo zranění, které nemohl na místě posoudit
vrchní rozhodčí, je hráč povinen doložit následně lékařské potvrzení ze dne, kdy ke zranění došlo.
Pokud hráč nedohraje rozehranou soutěž příslušné disciplíny bez závažných důvodů, nebudou
mu v této disciplíně započteny body do žebříčku a STK ČBaS zváží případný zákaz startu na
dalším turnaji a uložení pořádkové pokuty.

8. Nedohrání zápasu:
V případě, že hráč nedokončí nebo vzdá zápas v jedné disciplíně, nemůže již nastoupit ani
v dalších zápasech ostatních disciplín.

9. Rozhodčí:
Každý turnaj řídí vrchní rozhodčí s platnou licencí (pro MČR 1. tř. VR a pro GPA či GPB min. 2.
tř. VR), kterého zajišťuje pořadatel (s výjimkou MČR) ze seznamu vydaného KR ČBaS. Vrchní
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rozhodčí odpovídá za řádný a regulérní průběh soutěže, správné a úplné zpracování výsledků.
Náklady související s činností vrchního rozhodčího nejsou hrazeny ČBaS (s výjimkou MČR).
Nesplnění tohoto ustanovení nebo podvodné uvedení jména jiného vrchního rozhodčího ve
výsledkové listině má za následek pořádkovou pokutu ve výši 1 000,- Kč (pro GPA, GPB), resp.
500,- Kč (pro ostatní turnaje) a nezapočítání výsledků turnaje do žebříčku GP až do doby
zaplacení této pořádkové pokuty.

10. Míče:
Pokud pořadatel nebo řídící svaz dodává pro turnaj GP nebo jeho část míče odpovídající
pravidlům – Směrnici o certifikaci míčů, má tento druh a typ přednost před ostatními míčky. Typ
těchto míčů podléhá schválení příslušné řídící STK. V opačném případě se hraje míčky, které
dodávají pro utkání hráči sami a o spotřebované míče se dělí rovným dílem.
Pro jednotlivé typy turnajů lze použít pouze tyto druhy míčů:
MČR, GPA a GPB - péřové s korkovou hlavou dle Směrnice o certifikaci míčů.
OP, GPC – péřové s korkovou hlavou dle Směrnice o certifikaci míčů. Pořadí přednosti i způsob
vzájemného vyrovnání míčů mezi hráči může být uvedeno v propozicích turnaje nebo v oblastním
rozpisu soutěží.
KP, GPD, GPE – péřové s korkovou hlavou dle Směrnice o certifikaci míčů. Pořadí přednosti
i způsob vzájemného vyrovnání míčů mezi hráči může být uvedeno v propozicích turnaje nebo
v oblastním rozpisu soutěží.

11. Hodnocení turnajů:
Bodový zisk z těchto turnajů určuje tabulka (příloha tohoto RS). Při počtu tří či dvou účastníků v
disciplíně se přidělují pouze poloviční bodové hodnoty.

12. Konečný žebříček:
Pořadí konečného žebříčku sezóny je tvořeno součtem max. 4 nejlepších dosažených bodových
zisků ze všech turnajů v jednotlivých disciplínách za sezónu při zachování stejného princippu
jako u průběžného žebříčku.
Do konečného žebříčku je zařazen každý hráč, který bodoval v některém z turnajů GP
v jednotlivých disciplínách a má platnou hráčskou licenci.
Konečný žebříček vydává a zveřejňuje STK ČBaS do 31. 12. příslušného roku.

13. Průběžný žebříček:
Průběžný žebříček vydává STK ČBaS každý čtvrtek.
Průběžný žebříček tvoří max. 4 nejlepší dosažené bodové zisky ze všech turnajů v jednotlivých
disciplínách za posledních pokud možno max. 12 hracích měsíců se zohledněním postavení
hráčů na aktuálním světovém žebříčku dospělých a juniorů. Zásadou je, že v hodnoceném období
je obsaženo vždy max. 4 turnaje typu GPA, GPB či MČR a také to, aby vždy nový turnaj GPA,
GPB či MČR nahradil ten z minulé sezony.
Pořadí hráčů na žebříčku je na prvních místech dáno pořadím ve světovém žebříčku dospělých,
a to ve dvouhrách do 250. místa a v párových disciplínách do 125. místa, a následně pořadím ve
světovém žebříčku juniorů, a to ve dvouhrách do 200. místa a v párových disciplínách do 100.
místa.

14. Redukovaný konečný žebříček mládeže:
Do redukovaného konečného žebříčku je zařazen každý hráč, který splňuje věkový limit
pro následující sezónu příslušné věkové kategorie a tento žebříček slouží k určení práva účasti
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a nasazení na všech turnajích v následující sezóně až do vydání 1. průběžného žebříčku
příslušné věkové kategorie. Vzniká redukcí konečného žebříčku.
Redukovaný konečný žebříček mládeže vydává a zveřejňuje STK ČBaS k 1. 1. příslušného roku.

15. Povinnosti pořadatelů MČR, GPA a GPB:
Nahrát v Informačním systému včas (nejméně 3 týdny před pořádáním turnaje) propozice ve
formátu PDF a nechat je schválit STK ČBaS.
Zajistit vhodnou halu pro pořádání turnaje – pro všechna MČR je podmínkou minimální počet
kurtů 5.
Zajistit lékaře či osobu znalou první pomoci.
Zajistit vyhlašování zápasů rozhlasovým zařízením.
Zajistit hlavní rozhodčí (starší 15 let) pro jednotlivé zápasy od semifinále (pro GPB jen
doporučení). Pro kategorii U13 se doporučuje zajistit rozhodčí starší 13 let po celou dobu turnaje.
Vytvořit podmínky pro diváky, rozhodčí a popřípadě i pro sdělovací prostředky.
Zajistit losování a zpracování výsledků počítačovým zpracováním (Tournament Planner).
Ihned po ukončení turnaje nahlásit výsledky tisku.
Nahrát do Informačního systému (max. do středy) po ukončení turnaje úplné a zkontrolované
výsledky a nechat je schválit STK ČBaS.
U všech turnajů MČR jsou předepsány badmintonové koberce nebo hala se speciálním
sportovním povrchem schváleným STK ČBaS a elektronické ukazatele skóre, které lze zapůjčit
od ČBaS.
Nedodržení některého z výše uvedených ustanovení má za následek pořádkovou pokutu až do
výše 1 000,- Kč

16. Povinnosti Oblastních svazů:
Zaslat na adresu STK ČBaS seznam jimi vyhlášených a schválených turnajů na následující
sezónu do 31. 7. příslušné sezóny a dále pak průběžně případné změny pořadatele, termínu
konání či zrušení turnaje. Další doplňování nových turnajů zařazených do seriálu GP lze
nahlášením STK ČBaS v případě, že turnaj se koná minimálně 6 týdnů od nahlášení.
Seznam musí obsahovat minimálně termín a typ turnaje.
V kalendářním roce může být v TK oblasti vypsáno maximálně 7 turnajů typu GP C pro každou
věkovou kategorii (do tohoto limitu se nepočítá postupový turnaj na MČR či OP).
Pro všechny postupové oblastní turnaje stanovit termín tak, aby se konaly v období max. 3 týdny
před turnajem, kam se postupuje, tj. aby v době jejich konání již byli známi hráči s přímým
postupem.
Pokud oblast již rozhodla o pořadatelích turnajů, pak musí seznam obsahovat i pořadatele
turnaje.
GPC nesmí být zařazen ve stejném termínu, kdy je GPA příslušné věkové kategorie.
Seznam může být ve formě Oblastního termínového kalendáře.
Zkontrolovat, že jsou nahrané propozice v Informačním systému včas (nejméně 3 týdny před
pořádáním turnaje) ve formátu PDF a nechat je schválit STK ČBaS.
Zkontrolovat výsledky oblastních turnajů v Informačním systému (max. do středy) po ukončení
turnaje a nechat je schválit STK ČBaS.
Nesplnění tohoto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč a nezapočítání
výsledků turnaje do žebříčku GP až do doby zaplacení této pořádkové pokuty.
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17. Námitky:
Námitky se podávají podle příslušných ustanovení SŘ.

18. Karty:
Pokud hráč obdrží od kvalifikovaného hlavního rozhodčího nebo vrchního rozhodčího žlutou
kartu, je povinnen zaplatit pokutu 200 Kč, v případě červené karty je povinnen zaplatit 500 Kč.
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MISTROVSTVÍ ČR JEDNOTLIVCŮ MLÁDEŽE
I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Termín a místo konání:
Dle termínového kalendáře.
Pořadatel je povinen vydat propozice ve formátu PDF, nahrát je nejpozději 3 týdny před
zahájením turnaje v Informačním systému a nechat je schválit STK ČBaS.
Nedodržení tohoto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč.

2. Přihlášky a oblastní nominace:
Oddíl či pověřený zástupce s rolí přihlašovatele je povinen elektronicky přihlásit hráče, který má
oblastní nominaci nebo má právo účasti na základě jiných kritérií, v Informačním systému.
Uzávěrka přihlášek je do pátku předchozího týdne.
Výjimka je možná pouze u postupů z OP, kdy nebylo možno termínově splnit výše uvedenou
podmínku, a to nejpozději v pondělí následující po skončení OP. V tomto případě se přihláška
posílá emailem na adresu uvedeného vrchního rozhodčího.
Pozdě zaslané přihlášky (po uzávěrce, či zaslané pouze emailem na adresu uvedeného vrchního
rozhodčího) mohou být akceptovány pouze do zveřejnění startovní listiny na webu
tournamentsoftware.com.
Pokud budou pozdě zaslané přihlášky akceptovány, pak pouze pod pořádkovou pokutou ve výši
100,- Kč za každého hráče formou zvýšeného startovného.
Oblastní svazy jsou povinny nahlásit na adresu uvedenou v propozicích turnaje nejpozději 5 dnů
předem (pondělí před termínem konání MČR) oblastní nominace hráčů na základě kritérií
určených jejich rozpisem soutěží a to výhradně na předepsaném formuláři. Oblastní nominace
musí obsahovat kompletní informaci o jménech hráčů pro všechny disciplíny.
Nedodržení tohoto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč.
Vysílající klub/oddíl musí zajistit pro své hráče doprovod vedoucího staršího 19 let.
Nedodržení tohoto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč.

3. Disciplíny:
Dvouhra chlapců, dvouhra dívek, čtyřhra chlapců, čtyřhra dívek a smíšená čtyřhra

4. Ceny:
Zajišťuje pořadatel.
Každá soutěž může být dotována pouze věcnými cenami. Finanční ceny nejsou pro kategorii
mládeže povoleny.

5. Hospodářské podmínky:
Hráči startují na vlastní náklady.
-

ČBaS hradí:
náklady na medaile a diplomy
náklady na vrchního rozhodčího.
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TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Právo účasti:
- hráč s umístěním na aktuálním Evropském žebříčku U17 (BEC European U17 ranking) platného
3 týdny před datem pořádání turnaje do 50. místa ve dvouhře či v párových disciplínách
v příslušné disciplíně (neplatí pro kategorii U19)
- hráč s právem předsazení ze žebříčků vyšších věkových kategorií platných 3 týdny před datem
pořádání turnaje (do 8. místa žebříčku následující vyšší věkové kategorie, do 16. místa ob jednu
(a více) vyšší věkové kategorie včetně kategorie dospělých)
- hráč/pár s udělenou DK
a dále:
Kategorie U13 a U15
- hráč na 1. – 18. místě aktuálního průběžného žebříčku platného 3 týdny před datem pořádání
turnaje GP v DM a DŽ (při neúčasti někoho z uvedeného pořadí se právo startu ze žebříčkového
pořadí posouvá)
- hráč na 1. – 14. místě aktuálního průběžného žebříčku platného 3 týdny před datem pořádání
turnaje GP v ČM, ČŽ a SČ (při neúčasti někoho z uvedeného pořadí se právo startu ze
žebříčkového pořadí posouvá) – toto kritérium musí splňovat alespoň jeden hráč z přihlášeného
páru
- hráč postupující z OP dle kritérií stanovených rozpisem soutěží Oblastních svazů (max. 1 hráč
do dvouhry a max. 1 hráč/pár do každé párové disciplíny)
Kategorie U17 a U19
- hráč na 1. - 16. místě aktuálního průběžného žebříčku platného 3 týdny před datem pořádání
turnaje GP v DM a DŽ (při neúčasti někoho z uvedeného pořadí se právo startu ze žebříčkového
pořadí posouvá)
- hráč na 1. - 14. místě aktuálního průběžného žebříčku platného 3 týdny před datem pořádání
turnaje GP v ČM, ČŽ a SČ (při neúčasti někoho z uvedeného pořadí se právo startu ze
žebříčkového pořadí posouvá) – toto kritérium musí splňovat alespoň jeden hráč z přihlášeného
páru
- hráč postupující z OP dle kritérií stanovených rozpisem soutěží Oblastních svazů (max. 1 hráč
do dvouhry a max. 1 hráč/pár do každé párové disciplíny)
Pokud hráč splňuje více kritérií pro právo účasti najednou, platí vždy jen jedno a k posunu
žebříčkového pořadí nedochází ani ve dvouhrách.

2. Systém turnaje:
Turnaj je dvoudenní a hraje se vylučovacím systémem K. O. na 1 porážku.
Případně jeden zápas o pořadí hráčů vyřazených ve dvouhrách v 1. kole (pouze v kategoriích
U13 a U15), pokud tak stanoví propozice turnaje. Zápasy o pořadí se hrají ihned po odehrání 2.
kola dvouher.
Turnaj musí být zahájen nejpozději v 9:00 hod., pokud nemá pořadatel schválenou výjimku od
STK ČBaS.
V žádném případě nelze ani při souhlasu hráčů předehrávat semifinálové zápasy ve dvouhrách
v sobotu. Semifinálové zápasy párových disciplín se mohou hrát již v sobotu, pokud o tom
rozhodne vrchní rozhodčí.
Poslední zápasy sobotního programu lze nasazovat nejpozději v 19:30.
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3. Nasazení a losování:
Nasazuje se 8 hráčů/párů v DM, DŽ a SČ a 4 páry v ČM a ČŽ.
Losování se provádí nejpozději ve čtvrtek před začátkem turnaje. V případě, že se z některé
disciplíny odhlásí po losování do zahájení turnaje dva nasazení hráči (páry), pak bude příslušná
disciplína přelosována před jejím zahájením.

4. Rozhodčí:
Vrchního rozhodčího deleguje KR ČBaS.
Doporučuje se, aby pořadatel zajistil hlavní rozhodčí po celou dobu turnaje (u kategorie U13 je
to povinnost).

5. Míče:
Dle Směrnice o certifikaci míčů.
Doporučuje se, aby byl turnaj hrán jednotnými míči, které dodá pořadatel.
O spotřebu míčků, které dodávají hráči, se hráči dělí rovným dílem.
Míče, které dodá pořadatel, mají přednost před všemi ostatními míči.

6. Umístění:
Hráči, kteří se umístí na 1. místě v jednotlivých disciplínách. získávají titul „Mistr ČR“.
Hráči na 1. - 4. místě získávají diplom a medaili.
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SOUTĚŽE GPA MLÁDEŽE
I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
1. Termíny, místa konání a pořadatelé turnajů:
Dle termínového kalendáře.

2. Přihlášky:
Oddíl či pověřený zástupce s rolí přihlašovatele je povinen elektronicky přihlásit hráče v Informačním
systému. Uzávěrka přihlášek je 12 dnů před začátkem turnaje GPA (v pondělí v týdnu předcházející
týdnu, ve kterém turnaj koná).
Pozdě zaslané přihlášky (po uzávěrce, či zaslané pouze emailem na adresu uvedeného vrchního
rozhodčího) mohou být akceptovány pouze do čtvrtka, před zveřejněním seznamu přihlášek (týden
před začátkem turnaje).
Pokud budou pozdě zaslané přihlášky akceptovány, pak pouze pod pořádkovou pokutou ve výši
100,- Kč za každého hráče formou zvýšeného startovného.
Seznam přihlášek je třeba zveřejnit na webových stránkách tournamentsoftware.com ve čtvrtek
(týden před začátkem turnaje).
V případě, že je počet přihlášených párů vyšší, než je stanoveno v Rozpisu soutěží mládeže, pak v
průběhu pátku a soboty se mohou trenéři/hráči dohodnout na sestavení párů, do kterých se hráči
hlásili jako volní hráči. V neděli dopoledne spáruje zbývající volné hráče vrchní rozhodčí s ohledem
na jejich postavení na žebříčku GP.
V případě, že je počet přihlášených párů nižší, než je stanoveno v Rozpisu soutěží mládeže, pak je
možné spárovat volné hráče kdykoliv do začátku losování turnaje.
Zveřejnění startovní listiny na webu tournamentsoftware.com nejpozději v neděli do 18:00 hod.
Hráči se mohou bez postihu odhlásit emailem do úterý (24:00) před začátkem turnaje.

3. Disciplíny:
Dvouhra chlapců, dvouhra dívek, čtyřhra chlapců, čtyřhra dívek a smíšená čtyřhra.

4. Ceny:
Každá soutěž může být dotována věcnými cenami zajišťovanými pořadatelem turnaje. Finanční ceny
nejsou pro kategorii mládeže povoleny

5. Hospodářské podmínky:
Není-li pořadatelem stanoveno jinak, startují hráči na vlastní náklady.
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II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
1. Právo účasti:
Každý hráč, který splňuje věkový limit pro danou věkovou kategorii, s omezením maximálního
počtu hráčů.

2. Systém turnajů:
Jednotlivé turnaje jsou dvoudenní a hrají se vylučovacím systémem k. o. na 1 porážku
(v kategoriích U13 a U15 případně s jedním zápasem o pořadí hráčů vyřazených v 1. kole, pokud
tak stanoví propozice turnaje; doporučuje se zařadit zápasy o pořadí ihned po odehrání 2. kola
dvouher).
Maximální počty hráčů/párů: 28 DCH a DD, 16 ČCH a ČD a 28 SČ.
Tyto max. počty hráčů/párů lze překročit pouze v případě startu hráčů majících právo účasti dle výše
uvedených kritérií. Jiné výjimky nejsou povoleny.
Turnaj musí být zahájen nejpozději v 9:00 hod., pokud nemá pořadatel schválenou výjimku od STK
ČBaS.
V žádném případě nelze ani při souhlasu hráčů semifinálová utkání předehrávat v sobotu
s výjimkou párových disciplín, kde o případném sobotním předehrání rozhodne vrchní rozhodčí.
Poslední zápasy sobotního programu lze nasazovat nejpozději v 19:30.

3. Nasazení a losování:
Nasazuje se 8 hráčů/párů v DCH, DD a SČ a 4 páry v ČCH a ČD.
Losování se provádí nejpozději ve čtvrtek před začátkem turnaje. V případě, že se z některé
disciplíny odhlásí po losování do zahájení turnaje dva nasazení hráči (páry), pak bude příslušná
disciplína přelosována před jejím zahájením.

4. Míče:
Dle Směrnice o certifikaci míčů.
Hraje se míčky, které dodávají hráči a o jejichž spotřebu se dělí rovným dílem.
Pokud pořadatel dodává pro soutěž nebo jeho část míče, má tento druh a typ přednost před všemi
ostatními míči.
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SOUTĚŽE GPB MLÁDEŽE
I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

1. Termíny a místa konání a pořadatelé turnajů:
Termíny dle termínového kalendáře.

2. Přihlášky:
Oddíl či pověřený zástupce s rolí přihlašovatele je povinen elektronicky přihlásit hráče v Informačním
systému. Uzávěrka přihlášek je 12 dnů před začátkem turnaje GPB (v pondělí v týdnu předcházející
týdnu, ve kterém turnaj koná)
Pozdě zaslané přihlášky (po uzávěrce, či zaslané pouze emailem na adresu uvedeného vrchního
rozhodčího) mohou být akceptovány pouze do čtvrtka, před zveřejněním seznamu přihlášek (týden
před začátkem turnaje).
Pokud budou pozdě zaslané přihlášky akceptovány, pak pouze pod pořádkovou pokutou ve výši
100,- Kč za každého hráče formou zvýšeného startovného.
Seznam přihlášek je třeba zveřejnit na webových stránkách tournamentsoftware.com ve čtvrtek
(týden před začátkem turnaje).
V případě, že je počet přihlášených párů vyšší, než je stanoveno v Rozpisu soutěží mládeže, pak v
průběhu pátku a soboty se mohou trenéři/hráči dohodnout na sestavení párů do kterých se hráči
hlásili jako volní hráči. V neděli dopoledne spáruje zbývající volné hráče vrchní rozhodčí s ohledem
na jejich postavení na žebříčku GP.
V případě, že je počet přihlášených párů nižší, než je stanoveno v Rozpisu soutěží mládeže, pak je
možné spárovat volné hráče kdykoliv do začátku losování turnaje.
Zveřejnění startovní listiny na webu tournamentsoftware.com nejpozději v neděli do 18:00 hod.
Hráči se mohou bez postihu odhlásit emailem do úterý (24:00) před začátkem turnaje.

3. Disciplíny:
Dvouhra chlapců, dvouhra dívek, čtyřhra chlapců, čtyřhra dívek a smíšená čtyřhra.

4. Ceny:
Každá soutěž může být dotována věcnými cenami zajišťovanými pořadatelem turnaje. Finanční ceny
nejsou pro kategorii mládeže povoleny.
.

5. Hospodářské podmínky:
Hráči startují na vlastní náklady, pokud není pořadatelem turnaje stanoveno jinak.

II.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

1. Právo účasti:
Každá hráč, který splňuje věkový limit pro danou věkovou kategorii s omezením maximálního
počtu hráčů.
Hráč/pár s udělenou DK.
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2. Systém turnajů:
Jednotlivé turnaje jsou dvoudenní a hrají se vylučovacím systémem k. o. na 1 porážku (v
kategoriích U13 a U15 případně s jedním zápasem o pořadí hráčů vyřazených v 1. kole, pokud
tak stanoví propozice turnaje; doporučuje se zařadit zápasy o pořadí ihned po odehrání 2. kola
dvouher).
Po schválení STK ČBaS lze použít u hal s více kurty (10 a více) i systém skupin a pak k. o.
Turnaj musí být zahájen nejpozději v 9:00 hod., pokud nemá pořadatel schválenou výjimku od
STK ČBaS
V žádném případě nelze ani při souhlasu hráčů semifinálová utkání předehrávat v sobotu
s výjimkou párových disciplín, kde o případném sobotním předehrání rozhodne vrchní rozhodčí.
Poslední zápasy sobotního programu lze nasazovat nejpozději v 19:30.
Výjimku změny na jednodenní turnaj schvaluje STK ČBaS na základě nízkého počtu přihlášek
s tím, že plánovaný konec turnaje bude nejpozději v 19:30. Rozhodující pro toto rozhodnutí je
skutečnost, zda se nejpozději v 15:00 začnou hrát již semifinálové zápasy.
Maximální počty hráčů v turnaji:
Kurtů
DCH
DD
ČCH
ČD
SČ

4
24
24
14
14
24

5
28
28
16
16
28

6
32
32
18
18
32

7
32
32
24
24
32

8
32
32
28
28
32

9 a více
32
32
32
32
32

Pro právo účasti na turnaji je rozhodující lepší postavení na aktuálním žebříčku platného 3 týdny
před datem pořádání turnaje.

3. Nasazení a losování:
Podle počtu přihlášených hráčů:
8 a méně – 2 nasazení
9-19 – 4 nasazení
20 a vice – 8 nasazení
Losování se provádí v místě konání turnaje 30 minut před jeho začátkem. Losování lze provést
i dříve před začátkem turnaje (čtvrtek či pátek před turnajem), pokud je to uvedeno v propozicích.
V případě, že se z některé disciplíny odhlásí po losování do zahájení turnaje dva nasazení hráči
(páry), pak bude příslušná disciplína přelosována před jejím zahájením.

4. Míče:
Dle Směrnice o certifikaci míčů
Hraje se míčky, které dodávají hráči a o jejichž spotřebu se dělí rovným dílem.
Pokud pořadatel dodává pro soutěž nebo jeho část míče má tento druh a typ přednost
před všemi ostatními míči.

V Praze dne 30. 11. 2020

Jan Kolář, v. r.
předseda STK ČBaS
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Příloha č. 1 - Bodovací tabulka pro hodnocení umístění na turnajích GP
kategorie

MČR

A

B

OP

C

D/KP

E

umístění
1. *

1200

1000

500

300

250

125

63

2. *

960

800

400

240

200

100

50

3.

840

700

350

210

175

88

44

3. - 4. *

720

600

300

180

150

75

38

4.

600

500

250

150

125

63

32

141

118

59

30

135

113

56

28

129

108

54

27

120

100

50

25

111

93

46

23

5.
5. - 6.

540

450

225

6.
5. - 8. *

480

400

200

7.
7. - 8.

105

88

44

22

8.

99

83

41

21

9. - 10.

81

68

34

17

75

63

31

16

69

58

29

14

60

50

25

13

48

40

20

10

45

38

19

9

15. - 16.

42

35

18

9

17. - 20.

39

33

16

8

36

30

15

8

33

28

14

7

30

25

13

6

27

23

11

6

24

20

10

5

21

18

9

4

9. - 12.

420

300

350

250

175

125

11. - 12.
9. - 16. *

240

200

100

13. - 14.
13. - 16.

17. - 24.

180

144

150

120

75

60

21. - 24.
17. - 32. *

120

100

50

25. - 28.
25. - 32.

96

80

40

29. - 32.
33. - 48.
33. - 64. *
49. - 64.
65. - 128**

-

60

30

18

15

8

4

60

50

25

15

13

6

3

-

40

20

12

10

5

2

24

20

10

6

3

3

1

Pozn.:
** U GPA dospělých dílčí body i za kvalifikaci – viz předpis GPA dospělých
* Základní bodové hodnoty přidělované do žebříčku za umístění na turnaji. Ostatní bodové
varianty se používají výhradně při sehrání zápasů o pořadí. Základní bodová hodnota je tedy přidělována
bez ohledu na počet zúčastněných (např.: GPC 22 účastníků – umístění 17-22 = 25 bodů pokud nebylo
hráno o pořadí). Pokud bylo hráno o pořadí, pak vítězové obdrží 30 bodů, poražení 20 bodů a ti co nehráli
(při lichém počtu) 25 bodů.
Při počtu tří či dvou účastníků jsou přidělovány pouze poloviční body.
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Příloha č. 2 – Turnaje oblastních výběrů mládeže
Na základě doporučení TMK vypisuje ČBaS turnaje regionálních výběrů v kategoriích mládeže.
Hlavním kritériem těchto soutěží je kontrola nad výkonností nejlepších hráčů v jednotlivých
oblastech.

Pořadatel má právo určit systém soutěže a způsob nasazení jednotlivých družstev.

Všechny podmínky musí být obsaženy v propozicích turnaje, které je pořadatel povinen vydat
nejméně 1 měsíc před konáním turnaje. Nominaci hráčů do těchto výběrů provádí oblastní STK
či KM.
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Příloha č. 3 - Používání BTP (Badminton Tournament Planner)
Rozpis soutěží ustanovuje povinnost řídit turnaj pomocí softwaru BTP pro turnaje řízené ČBaS, tedy GPA,
GPB a MČR jednotlivců všech věkových kategorií.
Licence BTP
ČBaS vlastní dostatečný počet licencí pro pořádání souběžných turnajů výše uvedených a tyto licence
zapůjčuje pořadatelům uvedených turnajů skrze osobu vrchního rozhodčího (případně match control).
Správcem licencí je KR ČBaS.
ČBaS zapůjčuje licence na turnaje GPA, GPB a MČR těm pořadatelům, kteří nemají licenci vlastní.
Licenci není možné zapůjčit na turnaje nižší úrovně. Licence se zapůjčuje za následujících podmínek:
KR poskytne licenci BTP vrchnímu rozhodčímu (match control) 2 týdny před zahájením turnaje.
Pořadatelé a vrchní rozhodčí (match control) jsou oprávněni licenci BTP použít pouze
a výhradně pro konkrétní turnaj, pro nějž byla licence poskytnuta.
Zveřejnění turnaje na internetu skrze BTP je možné nejdříve od okamžiku poskytnutí licence.
Po ukončení turnaje a odeslání výsledků nesmí pořadatel ani vrchní rozhodčí (match control),
kterým byla licence poskytnuta, tuto licenci nadále používat. Za ukončení turnaje se pro účely
tohoto ustanovení považuje nedělní půlnoc po odehrání turnaje. Veškeré další použití licence po
tomto turnaji se považuje za porušení licenčních ustanovení a má za následek uplatnění
veškerých případných sankcí z neautorizovaného použití vůči osobě, která toto ustanovení
porušila.
Povinnosti pořadatele v souvislosti s používáním BTP
Pořadatel a vrchní rozhodčí jsou povinni se dohodnout, na čím počítači bude BTP nainstalován
a provozován během přípravy a průběhu turnaje (stanovit Match Control)
Přípravu (načtení hráčů, klubů/oddílů, vytvoření disciplín, vytvoření pavouků, publikace
na internetu, atp.) a losování turnaje s pomocí BTP provádí vrchní rozhodčí či Match Control.
Pořadatel je povinen zajistit v průběhu turnaje připojení na internet pro počítač, na němž je BTP
nainstalován a z něhož je turnaj řízen. Vrchní rozhodčí či match control je povinen zveřejnit los
na internetu bezprostředně po rozlosování, nejpozději však do soboty 12:00. Vrchní rozhodčí či
Match Control 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 BTP.
O případných výjimkách z výše uvedených ustanovení rozhoduje STK ve spolupráci s KR.
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