
 
   

 

 

 
 

STRATEGIE STK PRO SOUTĚŽE ŘÍZENÉ ČBAS V DOBĚ OPATŘENÍ 
SOUVISEJÍCÍCH S BOJEM PROTI PANDEMII ONEMOCNĚNÍ COVID-19 
 
Již od března loňského roku nepříznivě ovlivňují tréninkové i turnajové možnosti v rámci soutěží 
organizovaných ČBaS a řízených STK ČBaS, případně příslušnými oblastními svazy, opatření, 
které vláda a MZ ČR přijímá v oblasti boje proti pandemii onemocnění COVID-19. 
 
V rámci komunikace s širokou členskou základnou připravila STK ČBaS tuto strategii, na 
základě které přijímá jednotlivé kroky ve změnách soutěží mládeže i dospělých, a to v návaznosti 
na neustále se měnící celorepublikovou situaci. Věříme, že tato strategie pomůže jednotlivá 
rozhodnutí přiblížit. 

 
Soutěže mládeže 
 
Jediným mistrovstvím republiky, které bylo možné v závěru loňského roku za zpřísněných 
hygienických opatření sehrát, je MČR družstev žáků Český Badmintonový Svaz — Stanovisko 
STK k MČR družstev žáků v Brně: turnaje se může zúčastnit 12 družstev po 10 členech 
(czechbadminton.cz).  
 
Všechna ostatní MČR byla přesunuta do roku 2021, a to s původním věkovým kritériem. Takto 
přesunuté turnaje jsou turnaji nad rámec plánovaného, již tak zaplněného termínového 
kalendáře, který se dále zhušťuje tím, že soutěže dosud nemohou být rozehrány. 
 
Badminton se řadí mezi sporty individuální, proto preferujeme turnaje jednotlivců před 
soutěžemi družstev, a to ve všech kategoriích.  
 
Přeložená MČR jednotlivců kategorií U13 až U19 jsou plánována od poloviny března do poloviny 
dubna 2021. Pevně věříme, že se podaří tyto turnaje odehrát, a to samozřejmě včetně turnajů 
kvalifikačních. Cílem STK ČBaS je umožnit všem kategoriím sehrát jejich vrcholné akce, turnaje 
však nelze přesouvat turnajovým kalendářem donekonečna.  
 
Pro tuto dříve nepředvídatelnou situaci jsme stanovili tato kritéria a postup:  

a) přeložená MČR je nutno odehrát v první třetině roku 2021,  
b) jednou přeložená MČR se opětovně nepřekládají, 
c) udržujeme maximální počet turnajů jednotlivců (prioritně turnaje typu GPA na úkor 

turnajů GPB),  
d) povýšení turnaje typu GPB na turnaj typu GPA, 
e) v případě rozvolnění doplnění turnajů typu GPB. 

Pro srovnání uvádíme, že Slovenský badmintonový svaz plánoval odehrát odložená 
mládežnická mistrovství v průběhu února a března, mistrovství světa juniorů bylo ze strany BWF 
zrušeno bez náhrady BWF News (bwfbadminton.com). 
 
Pro MČR družstev dorostu zajistil pořadatel náhradní termín 15. – 17. 1. 2021, tento bohužel 
není možné sehrát a z tohoto důvodu byl turnaj zrušen bez náhrady.  
 



 
   

 

 

 
 
Celorepublikové turnaje se budeme snažit sehrát v maximální možné míře tak, aby byl v roce 
2021 zaplněn žebříček potřebným počtem turnajů. V současné době jednáme s pořadateli 
zrušeného GPA U15 ve Vinoři a rovněž je odsouhlasen upgrade únorového turnaje typu GPB 
U15 v Brně na typ GPA.   
 
Průběžně aktualizujeme on-line termínový kalendář i termínový kalendář ve formě tabulky excel. 
 
Zároveň byly vygenerovány žebříčky všech kategorií k datu 7. 1. 2021. Tyto žebříčky jsou platné 
pro turnaje konané v roce 2021 s výjimkou přeložených MČR mládeže z roku 2020  
a kvalifikačních turnajů na tato MČR. Jednotlivé oblastní svazy byly informovány. 
 
Dle dostupných informací by dotační programy měly být zaměřeny na údaje a výsledky dosažené 
v roce 2019. Případné nekonání některého z turnajů mládežnických kategorií by proto nemělo 
kluby přímo ohrozit.   

 
Soutěže dospělých 
 
Obdobně jako v mládežnických kategoriích, i zde jsou preferovány turnaje jednotlivců a v jejich 
rámci pak zejména kvalifikace na OH.  
 
Důležitým bodem sezóny je sehrání Czech Open v Brně, který je součástí olympijské kvalifikace. 
Uspořádání turnaje bude z hlediska hygienických a bezpečnostních opatření extrémně náročné 
pro všechny zainteresované osoby. 
 
Prioritním vrcholem je rovněž MČR jednotlivců, které je plánováno na květen. Nedílnou součástí 
je samozřejmě umožnění tréninku uvnitř a sehrání kvalifikačních turnajů. 
 
Pro GPA Memoriál St. Krauze byl nalezen nový termín. 
 
Extraliga smíšených družstev byla pro tuto sezónu změněna na jednorázový vícedenní turnaj. 
Ze strany STK ČBaS byl na základě komunikace a hlasování extraligových celků předložen 
termín turnaje k rozhodnutí VV ČBaS. 
 
1. liga smíšených družstev je v současné době komunikována ze strany STK ČBaS se zástupci 
prvoligových celků.  
 
 
Verze k 12.01.2021. Informace k průběhu soutěží budeme i nadále aktualizovat.  
 
Pokud máte k práci STK ČBaS připomínky či náměty, prosím obraťte se přímo na nás na 
kontaktním emailu stk@czechbadminton.cz. 

 
 
za STK ČBaS 
Jan Kolář, předseda 


