
______________________________________________ 
 

S B Í R K A   P Ř E D P I S Ů 
 

Český badmintonový svaz, z.s. 
___________________________________________________ 
 
Číslo předpisu: 2021/07-06 Datum schválení: 31. 7. 2021 
Schvalující orgán: STK ČBaS Datum účinnosti:    1. 8. 2021 
 

 
 
 
 

SMĚRNICE O CERTIFIKACI A POUŽÍVÁNÍ  
 

PÉŘOVÝCH MÍČŮ 

 

 

 

  



Český badmintonový svaz, z.s.                      Směrnice o certifikaci a používání péřových míčů 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

2 

Článek I 
Úvodní ustanovení 

 
1. Směrnice o certifikaci a používání péřových míčů stanovuje postup pro schválení péřových míčů  

a jejich používání v rámci soutěží organizovaných ČBaS. 
 

2. Účelem této směrnice je zajistit hraní zápasů výhradně míči, které splňují kvalitativní požadavky 
kladené na úroveň soutěží organizovaných ČBaS.  

 
 

Článek II 
Kategorie a postup certifikace 

 
1. Certifikace je rozdělena do 4 kategorií: 

 
1 – míče schválené BWF 

 
2 – míče schválené ČBaS pro kategorii dospělých 
 
3 – míče schválené ČBaS pro kategorii mládeže 
 
4 – ostatní péřové míče. 
  

2. Certifikaci míčů provádí STK ČBaS, v případě potřeby ve spolupráci s TMK ČBaS. 
 

3. Postup certifikace: 
 
a) Kategorie 1 
 
i. Certifikaci kategorie 1 automaticky získávají veškeré míče dle aktuálně platného 

seznamu vedeného BWF – Approved Shuttles. 
 
b) Kategorie 2 
 
i. Pokud míč ztratí certifikaci kategorie 1, přechází automaticky na dobu 1 roku do 

certifikace kategorie 2.  
 
ii. Žádost o certifikaci kategorie 2 podá žadatel nahlášením typu míče a identifikačními údaji 

žadatele na STK ČBaS formou e-mailu na adresu stk@czechbadminton.cz. 
 

c) Kategorie 3  
 
i. Žádost o certifikaci kategorie 3 podá žadatel nahlášením typu míče a identifikačními údaji 

žadatele na STK ČBaS formou e-mailu na adresu stk@czechbadminton.cz.  
 

4. STK ČBaS má právo vyžádat si od žadatele o certifikaci kategorie 2 a 3 jednu krabici míčů na 
otestování. Testování provádí TMK ČBaS ve VSCM/NC. STK ČBaS sdělí žadateli stanovisko 
k podané žádosti o certifikaci nejpozději do 14 dnů po obdržení doporučení TMK ČBaS.  

 
5. Platnost kladného stanoviska STK ČBaS je 1 rok. STK ČBaS je oprávněna prodloužit certifikaci do 

konce kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém uplyne platnost kladného stanoviska, a to 
i opakovaně. 

 
6. Pokud STK ČBaS vydá záporné stanovisko, je možné požádat o opětovné testování stejného typu 

péřových míčů po uplynutí minimálně 6 měsíců od podání předchozí žádosti o certifikaci. 
 
7. Seznam certifikovaných míčů je zveřejněn na webu ČBaS; za jeho aktuálnost odpovídá STK ČBaS. 
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Článek IV 
Použití míčů 

 
1. V soutěžích organizovaných ČBaS je povoleno použití certifikovaných péřových míčů takto: 

 
a) Jednotlivci: 

 

kategorie/typ turnaje MČR GPA GPB SKP, C D a nižší 

dospělí 1 1, 2 1, 2 1, 2 dle oblasti 

mládež U19, U17 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 dle oblasti 

mládež U15, U13 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 dle oblasti 

 
 

b) Družstva: 
 

kategorie/typ soutěže Extraliga/MČR družstev 1. liga oblastní  

dospělí 1 1, 2 dle oblasti 

mládež 1, 2 ----- dle oblasti 

 
 

Článek V 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Změny, doplňky nebo vydání nové směrnice schvaluje STK ČBaS. 

 
2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2021. Zároveň se ruší platnost a účinnost směrnice ze 

dne 1. 9. 2019. 
 
 

 

 
V Praze dne 31. 7. 2021       Jan Kolář 
         předseda STK ČBaS 

 


