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Členové komise STK 

Jan Kolář, Jiří Pavelka, Jan Tobola, Tomáš Knopp, Jana Nezvalová, Hana Musilová 

 

 

Jan Kolář- předseda STK 

Hana Musilová- administrativní zajištění STK (výsledkový servis, zpracování  

              žebříčků, zveřejnění propozic…) 
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Zavedené změny v řízení soutěží září 2017- červen 2018: 

 

•Aktualizace žebříčků každý týden ve čtvrtek 

•Zohlednění postavení hráčů na žebříčcích BWF v kat. U19 a dospělých 

•Fixace data žebříčků pro postupy na GPA/MČR 

 

Na základě reakcí oblastí a schůzky STK oblastí na jaře 2018 

•Změna stanovení postupových žebříčků ze 2 na 3 týdny před turnajem 
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Změna systému soutěží mládeže 

• Současný stav nevyhovující 

• Spolupráce STK, TMK a ostatních členů ČBaS 

= Nový Rozpis soutěží mládeže pro rok 2019 

• Publikace a pokud možno schválení VV v září 2018 

• Zásada – všechny kategorie otevřené, účast dle postavení na žebříčku, 

kvalifikace pouze na MČR (podobně jako kategorie dospělých) 

• Nová bodovací tabulka od 1.1.2019 (jak pro mládež tak pro dospělé) 

• Nutná úprava žebříčkového a výsledkového softwaru 
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Termínový kalendář 

• Zpracování rozděleno do dvou termínů 

• V lednu 2018 již hotový TK na 2. polovinu roku 2018 

(včetně určení pořadatelů mládežnických MČR) 

• V květnu 2018 hotový TK na 1. polovinu roku 2019 

(zohledněn nový systém soutěží mládeže včetně možného zařazení MČR U11) 

 

Do 31.7. musí oblasti dodat své TK s přehledem turnajů, které mají být 

zažazeny do systému GP. Pokud nebude nový systém mládeže 

schválen, bude STK samozřejmě akceptovat modifikaci oblastních TK. 
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Nová úprava pro soutěž družstev dospělých 

 

VV ČBaS rozhodl o nové úpravě startu zahraničních hráčů v rámci soutěží 

družstev dospělých s účinností od sezóny 2018-19.  

• Do utkání bude moct nastoupit neomezený počet zahr. hráčů EU 

• Omezen bude pouze start zahr. hráčů mimo EU (max 1 hráč do utkání) 

• Bude zapracováno do RS družstev dospělých 2018-19 

• Jednotlivé oblasti by měly zohlednit při přípravě oblastních RS 
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Děkuji Vám za pozornost...  
 

  


