
 

 

 

Mistrovství ČR U11 2023 
 
Pořadatel:   Jihočeský badmintonový svaz  

Místo:   Sokolovna, Sokolský ostrov 1, 37001 České Budějovice – sobota (5 kurtů) 

   Sportovní hala, Stromovka 12, 37001 České Budějovice – neděle  

Datum:   4. – 5. 2. 2023  

Disciplíny:   dvouhra chlapců, dvouhra dívek  

Právo účasti:  hráči a hráčky s platnou licencí ČBaS a právem účasti dle RS U11 

   32 hráčů + 32 hráček 

Hrací systém:  Dle rozpisu soutěží kategorií U8–U11 — skupinový systém s následným 
vyřazovacím (K.O.) systémem; hráči, kteří se ve skupinách (8 skupin po 
čtyřech hráčích) umístí na prvním a druhém pořadí (16 hráčů) následně 
sehrají zápasy o titul mistra ČR vyřazovacím (K.O.) systémem, hráči, kteří 
se ve skupinách umístí na třetím pořadí, sehrají zápasy o pořadí na 
děleném 17/20 místě; hráči, kteří se ve skupinách umístili na čtvrtém 
pořadí, sehrají zápasy o pořadí na děleném 25/28 místě. 

Počítání:  Ve skupinách na dva sety do 11 bodů a v případě shodného bodového 
zisku v obou setech (11:5 a 5:11) následuje dodatkový bod, ve kterém 
podává hráč, který získal druhý set;  

Ve vyřazovacím systému a v zápasech o pořadí na dva vítězné sety do 11 
bodů; vítězem setu se stává hráč, který jako první dosáhl 11. bodu.  

Vrchní rozhodčí: Petr Urbanec, e-mail: petr.urbanec@tjpolabiny.cz 

Ředitel turnaje: Linda Janoštíková, e-mail: jcbas@seznam.cz, mobil: 734732242 

Přihlášky:  nejpozději do 25.1.2023 výhradně prostřednictvím IS ČBaS 

Losování: středa 1.2.2023 
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Časový program: Sobota 4.2.2023 
 8:45 slavnostní zahájení 
 9:00 skupiny 
 15:30 zápasy o pořadí 
 17:00 osmifinále a čtvrtfinále 
 Neděle 5.2.2023 
 9:00 semifinále 
 10:00 finále 
Míče: Kawasaki  Team 1 – dodá pořadatel 

Startovné: 300 Kč za hráče  

Vstupné: na MČR U11 zdarma 
  
Kontakt: Radomír Liebl, jcbas@seznam.cz, mobil: 730848710 

Hospodářské podmínky: hráči startují na vlastní náklady, případně na náklady svých klubů 

Další služby: Vyplétací servis – Sportovní hala České Budějovice při MČR dospělých 

Stravování: V Sokolovně formou bufetu, restaurace přímo ve sportovní hale 

Ceny: vítězové jednotlivých disciplín získávají titul „Mistra ČR“, a všichni hráči na 
medailových pozicích dostávají medaile, diplomy a věcné ceny. 

 Vyhlášení proběhne po odehrání turnaje 

Ubytování: Penzion U Zelené ratolesti 
https://www.uzeleneratolesti.cz/  
Hotel Metropol CB 

 https://hotel-metropol-cb.penzion.cz/ 
 

Trenérská akreditace MČR U11 zároveň slouží jako volná vstupenka na MČR dospělých. 
 
 
 
 
  Za pořadatele všechny srdečně zve 
       
      Radomír Liebl 
      Předseda JčBaS 
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