
 

 
 
Online schůzka STK ČBaS a oblastní STK – zápis  

Účastníci:  členové STK ČBaS, poradní skupina STK ČBaS, oblastní STK 

Termín:  8. 6. 2021, 18:00 – 19:30 hodin 

Zapisovatel: L. Lubinová, člen STK 

- Úvodní slovo J. Koláře 

- Rozjezd soutěží po Covidu – strategie, předpoklad 

o možnost zařazení turnajů GP C a nižší do TK  

o žebříček vždy až po turnaji GPA 

o žebříčky aktuální k 7. 1. 2021, nutná kontrola VR světového a BEC U17 
žebříčku (předsazení a právo účasti) 

o zpracované přílohy covid-19 k turnajům GP 

- Tvorba termínového kalendáře 

o připomenutí zasílání žádostí o přidělení turnajů GPA, GPB v 1. pol. 2022 do 15. 
6. 2021 

- Otevřený systém soutěží mládeže  
o otevření systému, původně počítáno do žebříčku 5 turnajů, sníženo na 4 turnaje 

o omezení honby za body 
o systém nebyl plně odzkoušen (průběh celého roku – kvůli covid-19) 

o zatím neplánujeme modifikaci, nutno systém odzkoušet v plném zatížení 

- Tvorba žebříčku po Covidu – strategie  

o proběhlo vydání juniorského žebříčku BWF k jinému datu, dopad na české 
hráče k 7. 1. 2021 

o nutno přegenerovat české žebříčky 

o aktuálně zveřejněné jsou správné a budou používány pro turnaje 

o kategorie U22 bude z prezentačního webu sekce „Žebříčky“ odstraněna, do 
žebříčků zařazena omylem ze strany dodavatele IS ČBaS 

o Benátecký pohár – český žebříček k 7. 1. 2021 a žebříček BWF k 17. 8. 2021 

o žebříček dospělých bude vygenerován po Benáteckém poháru 9. 9. 2021 
(nelze generovat před BP z důvodu nezapočítání letních turnajů GPC a nižších) 

o MČR dospělých – přeloženo na 09/2021, český žebříček k 7. 1. 2021, 
předsazení ze světového žebříčku k 31. 8. 2021, 1. 9. 2021 STK zveřejní 
seznam přímých postupujících  

o následně standardní postup, český žebříček vždy ve čtvrtek 

o postupné zkracování období pro započítání turnajů (GPC a nižší se 
nenahrazují) 

o kvalifikační turnaje mládeže na MČR - zvážení korekce povinnosti párů 
z různých oblastí, kategorie mládež, v návaznosti na oblastní TK (snížení na 1-
2 turnaje)  

- Informační systém ČBaS 

o prezentace H. Musilové 

o zopakování role oblastních STK (schvalování výsledků GP C – E, kontrola 
zveřejnění propozic GP C – E turnajů)  

o přislíbena asistence se schvalováním výsledků ze strany H. Musilové v prvních 
měsících fungování 



 

 

 

o žádost o spolupráci na tvorbě IS – v případě problémů prosíme o písemné 
oznámení, podrobný popis vzniklého problému/chybové hlášky, případně print 
screen obrazovky 

o do budoucna možnost zadávání všech GP C – E turnajů v rámci oblastního TK 
do IS ČBaS, dosud řeší STK ČBaS, pokud má kdokoliv zájem o vyzkoušení 
funkce, lze zřídit právo (T. Knopp) 

o námět T. Knoppa – kontrola správnosti propozic oblastních turnajů ze strany 
oblastního STK, vyjádření J. Koláře – technicky nezpracováno v systému, 
aktuálně lze ze strany oblastního STK odsouhlasit propozice předem e-mailem 
– bude přeposlán e-mail z STK ČBaS na příslušnou oblastní STK, která 
propozice odsouhlasí či nikoliv (náhradní řešení), bude zadáno v upgradu IS 
ČBaS  

 konkrétně ve zkušebním procesu Západočeská oblast, Praha 

 dále zvažována možnost vložení propozic ze strany oblastního STK 

o v sekci STK pro každou oblast uvést e-mailový kontakt – odhlasováno 
jednomyslně (přihlášením v diskuzi)  

o ověřit práva role oblastního STK v IS – možnost měnit místo, datum, pořadatele 
turnaje apod. 

o problematika správného zadání turnaje do TK (příklad: dva turnaje stejného 
typu ve stejném dni, nerozlišuje název u přihlášek) 

- Náměty z oblastí, dotazy  

o zachování otevřeného systému turnajů, 4 turnaje do žebříčku 

o bloky vymezeny u turnajů GPA, GPB 

o k. o. systém jen u turnajů MČR, GPA, GPB, u ostatních lze hrát jiným 
systémem, záleží na nastavení jednotlivých oblastí 

o neplánujeme provedení změn na 2 parametrech současně, zavedena změna 
z 5 turnajů na 4, nutno vyzkoušet celou sezónu 

o ceny – diplom nebo medaile GPA, GPB by měl být automaticky, takovou 
informaci nemáme, lze v RS zavést povinně, pro nižší turnaje jako doporučení, 
M. Loskot – jde o naprostý základ, není nutno dávat jako povinnost 

o R. Holata – na turnajích neregistrovaných lepší ceny než na turnajích vyššího 
typu ČBaS 

o Matuš – dotaz k postupu rozmrazení žebříčku, po každém GP A příslušné 
kategorie vydáme žebříček, postupně je nutno se vrátit na období jednoho roku, 
v podzimní sezóně 2021 přidáme GP C, nahradíme GP A, MČR, problematický 
redukovaný žebříček k počátku 2022 (i při rozpětí pro roky 2020 a 2021 nebude 
v žebříčku dostatek turnajů, protože nebyly odehrány, najedeme na období 1 
roku = výsledek bude totožný) 

o T. Knopp – Plzeň požaduje školení rozhodčích (lze rozdělit školení rozhodčí na 
vrchní rozhodčí 3. třídy a hlavní rozhodčí 3. třídy, hlavní rozhodčí i při GP C, 
teoretická část možná on-line, vrchní rozhodčí bez turnaje) 


