______________________________________________
SBÍRKA PŘEDPISŮ
Český badmintonový svaz, z. s.
___________________________________________________
Číslo předpisu: 11/2019
Schvalující orgán: STK ČBaS

Datum schválení: 31. 7. 2019
Datum účinnosti: 1. 8. 2019

___________________________________________________

ROZPIS SOUTĚŽNÍ DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH
2019 – 2020

Český badmintonový svaz, z. s.

Rozpis soutěží dospělých

VŠEOBECNÉ
Řízení soutěže:
Soutěže řídí Český badmintonový svaz z.s. (dále jen jako „ČBaS“, nebo „svaz“), prostřednictvím
STK ČBaS.
Kontakty:
Český badmintonový svaz, Zátopkova 100/2, P. O. BOX 40, 160 17 Praha 6 – Strahov, tel:
+420 737 263 077, e-mail: badminton@cuscz.cz
STK, pověřený předseda Jan Kolář, Pobřežní 230, 33401 Přeštice, tel.: +420 733 181 120,
mail: stk@czechbadminton.cz

e-

Bankovní spojení:
Pro účely úhrad poplatků, pokut a ostatních plateb platí bankovní spojení:
MONETA Money Bank a. s., č. účtu: 1731101 504/0600

Pořádkové pokuty a karty:
Pokud není stanoveno jinak, je pořádková pokuta splatná nejpozději do 10 dnů ode dne
rozhodnutí STK ČBaS o udělení pokuty na výše uvedený účet ČBaS s tím, že v kolonce "zpráva
pro příjemce" se uvede "pořádková pokuta" a název klubu/oddílu či příjmení jednotlivce.
Do doby zaplacení pořádkové pokuty je závodní činnost jednotlivce/družstva zastavena.
Potvrzení (naskenovaný podací lístek) resp. elektronickou konfirmaci zadání platebního příkazu
bance pro zaplacení pořádkové pokuty, je klub/oddíl/jednotlivec povinen odeslat elektronicky
na e-mailové adresy sekretariátu ČBaS badminton@cuscz.cz a
STK ČBaS stk@czechbadminton.cz
Pořádkové pokuty ukládá STK ČBaS. Odvolání proti uložené pořádkové pokutě projednává
legislativní rada ČBaS. Odvolání nemá odkladný účinek.
Pokud hráč obbdrží od kvalifikovaného rozhodčího žlutou kartu, je povinnen zaplatit pokutu 200
Kč, v případě červené karty je povinnen zaplatit 500 Kč.

Komunikace s STK ČBaS:
Pro veškerou komunikaci se používá e-mail:

stk@czechbadminton.cz

Platnost:
Tento rozpis soutěží družstev dospělých je platný pro období 1. 8. 2019– 31. 7. 2020.
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SOUTĚŽE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
(Extraliga a 1. liga skupiny západ a východ)
Společná ustanovení
I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Přihlášky a startovné:
Přihlášku družstev do soutěže jsou kluby/oddíly povinny poslat elektronicky na předepsaném
formuláři na e-mailovou adresu STK ČBaS do 20. 8. příslušné sezóny a k tomuto datu zaplatit
příslušné startovné na účet ČBaS. Potvrzení o zaplacení startovného je klub/oddíl povinen poslat
společně s přihláškou na e-mailovou adresu STK ČBaS - stk@czechbadminton.cz
Nedodržení těchto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 1 000,- Kč.

2. Soupisky:
Řádně vyplněné a odpovědnou osobou potvrzené soupisky družstev jsou kluby/oddíly povinny
poslat elektronicky na předepsaném formuláři k potvrzení na e-mailovou adresu STK ČBaS stk@czechbadminton.cz do 30. 9. příslušné sezóny.
Pořadí hráčů s dlouhodobou licencí (tj. ne zahraničních) na soupiskách je určeno jejich pořadím
na konečném žebříčku, tj. z 27.6. 2019
Nedodržení tohoto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 1 000,- Kč.

3. Termíny konání jednotlivých kol:
Dle termínového kalendáře.

4. Souběh pořadatelství:
Při souběhu pořadatelství Extraligy a 1. ligy musí pořadatel zajistit důstojné
a regulérní podmínky pro vzájemně nerušený průběh obou soutěží. V opačném případě má
přednostní pořadatelské právo Extraliga a o pořadateli 1. ligy rozhodne STK.
Nedodržení tohoto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 1 000,- Kč.

5. Ostatní:
V zájmu důstojné prezentace soutěží řízených STK ČBaS je doporučeno nepoužívat v hale
jakékoliv dechové nástroje (vuvuzela, trubka atd.) či hlučné sirény.
Na základě situace v hale a chování diváků má vrchní rozhodčí právo zakázat používání výše
uvedených nástrojů a sirén..
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Rozpis soutěží dospělých

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Předpis:
Hraje se podle pravidel Soutěžního řádu, Pravidel badmintonu a ustanovení tohoto Rozpisu
soutěží.
Porušení pravidel Soutěžního řádu, Pravidel badmintonu a ustanovení tohoto Rozpisu soutěží
podléhá disciplinárnímu řízení dle příslušných bodů Disciplinárního řádu.

2. Start zahraničních hráčů:
Zahraniční hráč je ten, který nemá české občanství. Pro omezení startu jsou dále zahraniční
hráči rozlišeni podle země na EU a mimo EU.
Povolení startu zahraničních hráčů v soutěžích Extraligy, 1. ligy a v kvalifikacích
o tyto soutěže, kteří nemají celoroční hráčskou licenci, se vydává formou schváleného hostování
a vystavením sezónní licence na základě žádosti klubu/oddílu podané do 30. 9. příslušné sezóny.
Vydané povolení je platné do 31. 8. příslušné sezóny.
U žádosti musí být přiložen souhlas federace uvolňující hráče pro soutěže ČBaS v českém nebo
anglickém jazyce.
Výjimky pro start zahraničních hráčů v nižších soutěžích než Extraliga a 1. liga schvaluje STK
ČBaS na základě předložené žádosti, s podmínkou celosezónního blokování takovéhoto hráče
pro přechod do vyšší soutěže.
Hráči se sezónní licencí jsou zařazováni do soupisek takto:
a) Hráč s umístěním na světovém žebříčku dospělých k 1. 9. příslušné sezóny do 200. místa
ve dvouhře a 100. místa v párové disciplíně:
- pořadí na soupisce č. 1, pokud není na soupisce český hráč mající vyšší umístění
na světovém žebříčku dospělých (žebříčkové pořadí 0 u příslušné disciplíny).
b) Hráč bez umístění na světovém žebříčku dospělých k 1. 9. příslušné sezóny do 200. místa
ve dvouhře a 100. místa v párové disciplíně:
- pořadí na soupisce je určeno dle konečného českého žebříčku předchozí sezóny, pokud
má na tomto žebříčku umístění.
- pokud hráč nemá umístění na českém žebříčku, pak může být zařazen na soupisku buď
před všemi českými hráči, kteří nejsou na světovém žebříčku dospělých do 200. místa
ve dvouhře či 100. místa v párové disciplíně (žebříčkové pořadí 0 u příslušné disciplíny)
nebo
za posledním českým hráčem s umístěním na českém žebříčku (žebříčkové pořadí poslední
místo +1 u všech disciplín)
V jednom utkání družstva může nastoupit maximálně 1 zahraniční hráč ze zemí mimo EU.

3. Rozhodčí:
Utkání řídí vrchní rozhodčí s platnou licencí, který nesmí v příslušném utkání nastoupit jako hráč.
Vrchního rozhodčího na utkání zajišťuje domácí klub/oddíl.
V zájmu důstojné prezentace soutěží řízených STK ČBaS jsou vrchní rozhodčí povinni nosit
v průběhu utkání červené triko nebo mikinu s logem ČBaS a u hlavních rozhodčích je povinnost
nosit černé triko s logem ČBaS. (platí pro Extraligu)
Nedodržení těchto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 1 000,- Kč.
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4. Oblečení:
V zájmu důstojné prezentace soutěží řízených STK ČBaS jsou hráči povinni nastupovat
k utkáním výhradně ve sportovním badmintonovém oblečení. V párových disciplínách musí každý
pár dodržet u trik barevnou jednotnost a doporučuje se i stejná barva šortek/sukně. Ke kontrole
a posouzení dodržení tohoto ustanovení je oprávněn a pověřen vrchní rozhodčí.
Nedodržení tohoto ustanovení může mít za následek pořádkovou pokutu až do výše 500,- Kč za
každého provinivšího se hráče/pár.

5. Míče:
Povoleny jsou pouze péřové míče s korkovou hlavou, dle Směrnice o certifikaci míčů.

6. Sestava na utkání:
Sestavu na utkání musí vedoucí družstev předat vrchnímu rozhodčímu nejpozději 30 minut před
plánovaným začátkem utkání.
Rovněž musí informovat vrchního rozhodčího o přítomných hráčích družstva, ze kterých bude
sestava určena. Tuto informaci musí mít k dispozici obě družstva v utkání.
Nedodržení tohoto ustanovení může mít za následek pořádkovou pokutu až do výše 1000,- Kč.

7. Pořadí v tabulce:
Pořadí v konečné tabulce po základní části je určeno:
a) počtem získaných bodů
b) celkovým rozdílem vyhraných a prohraných zápasů
c) celkovým rozdílem vyhraných a prohraných setů
d) celkovým rozdílem vyhraných a prohraných míčů
e) losem
Oficiální průběžné a konečné výsledky jsou zpracovány v programu League Planner
a publikovány na webových stránkách tournamentsoftware.com, kromě tabulky základní části
Extraligy která je umístěna na webu ČBaS.

8. Povinnosti pořadatele:
Pořadatel utkání/hracího kola musí vydat propozice minimálně 14 dnů předem a zaslat je STK
ČBaS (ve formátu PDF) a účastníkům příslušného utkání/hracího kola. Propozice musí
obsahovat mimo jiné:
- začátek utkání
- místo (adresa haly) utkání
- jméno vrchního rozhodčího
- logo ČbaS
- logo generálního sponzora (zatím není stanoven)
a dále pro Extraligu
-

umístit u hracích kurtů reklamní banner oficiálního dodavatele míčů pro Extraligu (na tuto
sezonu Victor)
umístit u hracích kurtů reklamní banner oficiálního sponzora ( zatím není stanoven)
poslat foto dokumentaci z utkání na emailovou adresu STK – aby bylo vidět umístění
banneru, jak vypadá celkově hala s hřišti, nástup družstev před začátkem utkání
poslat odhadovaný počet diváků

Nedodržení tohoto ustanovení může mít za následek pořádkovou pokutu až do výše 1000,- Kč.
Zajistit lékaře či osobu znalou první pomoci.
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Do 1 hodiny po skončení utkání (pro Extraligu) a do konce hracího dne (pro 1. ligu) zajistit
odeslání výsledku utkání elektronicky na předepsaném a řádně vyplněném formuláři (Zápis o
utkání družstev 8 zápasů) na e-mailovou adresu:
STK ČBaS -

stk@czechbadminton.cz

Redakce ČBaS -

redakce@czechbadminton.cz

Nedodržení tohoto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 1 000,- Kč.
Následně (do 5 dnů) pak odeslat elektronicky naskenované originály zápisů podepsané
vedoucími družstev na e-mailovou adresu:
STK ČBaS -

stk@czechbadminton.cz

Nedodržení tohoto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč.

9. Pořádkové pokuty:
Výše pokut

Extraliga

1. celostátní liga

-nesehrání jednoho utkání

2 000,- Kč

1 000,- Kč

-nesehrání druhého utkání

4 000,- Kč

2 000,- Kč

-nesehrání třetího utkání znamená vyloučení ze soutěže a udělení pořádkové pokuty
6 000,- Kč

3 000,- Kč

Pořádkové pokuty se nasčítávají.
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EXTRALIGA SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Družstva s právem účasti:
1-BADMINTON FSpS MU A
2-TJ Sokol Klimkovice
3-SKB Český Krumlov
4-BA Plzeň A
5-SK STAVOS Brno Slatina
6-BK 1973 DELTACAR Benátky n. J.
7-TJ Montas Hradec Králové
8-Sokol Radotín Meteor Praha A

2. Rozlosování:
1. kolo –

2. kolo –

3. kolo –

4. kolo –

sobota

1 – 8, 7 – 2, 3 – 6, 4 – 5

neděle

8 – 6, 4 – 1, 2 – 3, 5 – 7

sobota

8 – 4, 3 – 5, 2 – 6, 7 – 1

neděle

2 – 8, 1 – 3, 4 – 7, 6 – 5

sobota

5 – 8, 4 – 6, 3 – 7, 1 – 2

neděle

8 – 3, 2 – 4, 1 – 5, 6 - 7

sobota

náhradní termín

neděle

7 – 8, 6 – 1, 5 – 2, 3 – 4

3. Startovné:
Startovné činí 6.000,- Kč za 1 družstvo.

4.

Odměny:
Finanční odměny za umístění:
1. místo – 10.000,- Kč

2. místo – 6.000,- Kč

3. místo – 3.000,- Kč

Jedná se o minimální zaručené částky za umístění. V případě příznivých výsledků jednání MK se
sponzory a pořadatelem play off mohou být uvedené částky o zajištěný finanční objem navýšeny.

5.

Hospodářské podmínky:
Družstva startují na vlastní náklady.

-

ČBaS hradí
příspěvek na vrchního rozhodčího a 2 hlavní rozhodčí dle platného sazebníku, o který si musí
pořadatel požádat sekretariát ČBaS do konce příslušného kalendářního roku
pohár pro vítězné družstvo
medaile pro první tři družstva (14 ks/družstvo )
finanční odměny pro první tři družstva, o které si musí příslušný klub/oddíl požádat sekretariát
ČBaS do konce příslušného kalendářního roku
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TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

1. Hodnocení utkání:
Vítěz utkání získává 4 body a poražené družstvo získává 1 bod. V případě nerozhodného
výsledku získává družstvo, které vyhraje doplňkový zápas 3 body, a družstvo, které prohraje
doplňkový zápas 2 body.
Za nesehrané utkání nezískává družstvo žádný bod.

2. Systém soutěže:
Soutěž se hraje ve dvou částech – základní část + play off.
Hraje se výhradně na 2 badmintonových kobercích nebo v hale se speciálním plastovým
povrchem schváleným STK ČBaS
V základní části a čtvrtfinále play off je možné sehrát utkání na jednom badmintonovém koberci,
ale pouze za souhlasu obou týmů.
Nedodržení ustanovení o badmintonových kobercích nebo schváleném speciálním povrchu má
za následek pořádkovou pokutu ve výši 5 000,- Kč.

Základní část:
V základní části soutěže se utkají družstva systémem každý s každým 1x buď na svých kurtech
či kurtech soupeře.
Tato základní část se odehraje ve 4 hracích kolech (1. – 3. kolo sobota/neděle a 4. kolo pouze
neděle) při tom, že sobota před 4. hracím kolem je náhradním termínem pro tuto část soutěže.
Začátky utkání:
Sobota - 10:00 hod. – 17:00 hod.
Neděle - 10:00 hod. – 15:00 hod. Pro 4. kolo základní části platí jednotný začátek od 13:00 hod.
Domácí tým má právo určit začátek utkání ve výše uvedeném rozpětí.
Soupeři se mohou dohodnout na začátku utkání i mimo uvedené časové rozpětí, ale taková
změna musí být minimálně týden předem nahlášena STK formou opravených propozic.
Soupeři se mohou též dohodnout na předehrání utkání v týdnu před termínem příslušného kola,
ale taková změna musí být minimálně týden předem nahlášena STK formou opravených
propozic.

Play off:
Do play off postupuje prvních 6 družstev z konečné tabulky po základní části
7. a 8. tým z konečné tabulky po základní části bude zařazen do baráže o Extraligu příštího
ročníku s vítězi 1. celostátní ligy skupin západ a východ
Pořadatel finálového turnaje play off bude vybrán na základě výběrového řízení.
Začátky utkání:
Čtvrtfinále – sobota nebo neděle - 14:00 (doporučený začátek)
3. a 6. tým po základní části (na kurtech 3. týmu)
4. a 5. tým po základní části (na kurtech 4 týmu)
Semifinále:
Sobota – 13:00 (doporučený začátek) – 1. tým po základní části – vítěz čtvrtfinále s horším
umístěním po základní části
Sobota – 16:30 (doporučený začátek) – 2. tým po základní části – vítěz čtvrtfinále s lepším
umístěním po základní části
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Zápas o 3. místo: Neděle – 9:00 (doporučený začátek) - poražení semifinalisté
Finále: Neděle – 13:00 (doporučený začátek) - vítězové semifinále
Případná změna doporučených začátků utkání v play off musí být minimálně dva týdny předem
schválena STK a uvedena v propozicích.
Losování soutěže pro následující sezónu provede STK ČBaS po skončení finále play off.
O konečném pořadí na 5. a 6. místě (družstva, která prohrála ve čtvrtfinále play off), rozhoduje
pořadí po základní části.
Neúčast v play off (SF a F) má za následek pořádkovou pokutu ve výši 10 000,- Kč.
V případě udělení pokuty za neúčast v play off může rozhodnout LR navíc i o částečném či plném
krytí prokázaných nákladů vzniklých poškozeným družstvům nebo pořadateli.
Soupiska pro play off:
Družstva startují v play off na nově potvrzenou soupisku od STK ČBaS.
U zahraničních hráčů a u českých hráčů startujících v zahraničí, je podmínkou jejich umístění na
soupisce a startu v play off, minimálně trojnásobný start v základní části soutěže (start ve třech
utkáních družstva). U českých hráčů startujících v domácích soutěžích se jejich zařazení na
soupisku a právo startu řídí standardními pravidly stanovenými SŘ, PŘ a RS. Určení pořadí na
soupisce je totožné s pravidly pro soupisku vystavovanou na začátek sezóny.

3. Počet a pořadí zápasů v utkání:
Každé utkání se hraje na 8 zápasů s výjimkou utkání hraných do vítězného pátého bodu (utkání
play off) nebo v případě nastavení utkání.
Při remíze 4:4 se „licituje“ o nastaveném zápase (MS, WS nebo XD) takto – domácí tým vetuje
disciplínu, kterou nechce hrát, poté to samé udělá ze zbylých dvou disciplín hostující tým a hraje
se disciplína, která zbyla. Do zápasu nesmí nastoupit hráč, který již tuto disciplínu v daném utkání
odehrál.
Každý hráč může startovat ve 2 zápasech v utkání v různých disciplínách. Výjimku tvoří pouze
případ nastavení utkání.
Pořadí zápasů pro základní část:
1. smíšená čtyřhra

5. třetí dvouhra mužů

2. druhá čtyřhra mužů

6. druhá dvouhra mužů

3. čtyřhra žen

7. první dvouhra žen

4. první čtyřhra mužů

8. první dvouhra mužů

Vedoucí družstev mají právo dohodnout se na změně pořadí výše uvedených zápasů. Je však
jejich povinností toto shodně dohodnuté změněné pořadí oznámit vrchnímu rozhodčímu před
zahájením utkání.
Vrchní rozhodčí má v odůvodněných případech právo změnit pořadí zápasů v zájmu plynulosti
průběhu hraného utkání s přednostním cílem zajistit současné obsazení obou kurtů. O této změně
musí informovat oba týmy s dostatečným předstihem (minimálně 15 minut před vyhlášením
zápasu).
Pořadí zápasů pro play off:
1. smíšená čtyřhra
Další pořadí zápasů určuje vrchní rozhodčí v zájmu plynulosti průběhu hraného utkání s
přednostním cílem zajistit současné obsazení obou kurtů. Toto pořadí musí vrchní rozhodčí
oznámit oběma týmům před začátkem utkání.
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4. Rozhodčí:
Pořadatel je povinen zajistit hlavní rozhodčí s licencí pro jednotlivé zápasy všech utkání základní
části a čtvrtfinále play off.
Nedodržení tohoto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 1 000,- Kč za každého
hlavního rozhodčího bez potřebné kvalifikace nebo v podvodném uvedení jména hlavního
rozhodčího v zápise o utkání.
Pro finálový turnaj play off nominuje a hradí všechny rozhodčí KR ČBaS.

5. Míče:
Soutěž se hraje míčky, které dodává ČBaS, v počtu 7 krabic na utkání dle Směrnice o certifikaci
míčů
Míče potřebné nad tento limit dodají soupeři rovným dílem. Míče ale musí být stejné značky a
stejného typu jako míče, které dodává ČBaS.
Pro finálový turnaj play off dodává ČBaS potřebný počet krabic pro sehrání všech utkání.

6. Umístění:
Družstvo na 1. místě získává titul "Mistr České republiky" a pohár.
Družstva na 1. – 3. místě získávají medaile a diplom.
Vítězné družstvo má právo startu na ME klubů. Vítězné družstvo musí potvrdit na ČBaS svou
účast na ME klubů nejpozději do týdne po skončení finále play off. V opačném případě bude
nabídnuta účast druhému (popřípadě třetímu) družstvu z konečného pořadí vždy s lhůtou 5 dnů
pro potvrzení.
V případě potvrzení účasti na ME klubů a jejím pozdějším zrušením, ale s možností startu dalšího
družstva v pořadí, má za následek pořádkovou pokutu ve výši 2 000,- Kč + úhradu případných
poplatků za tuto změnu od Badminton Europe.
V případě potvrzení účasti na ME klubů a jejím pozdějším zrušením, ale bez možnosti startu
dalšího družstva v pořadí, má za následek pořádkovou pokutu ve výši 10 000,- Kč + úhradu
startovného na ME klubů + úhrada případné pokuty od Badminton Europe.

7. Postup do Extraligy:
O postupu do Extraligy v následující sezóně rozhoduje Baráž o účast v Extralize smíšených
družstev.
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1. LIGA SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

1. Družstva s právem účasti:
Západní skupina

Východní skupina

1-BA Plzeň B
2-Sokol Radotín Meteor Praha B
3- SK Hamr Praha
4-TJ Slovan Vesec
5-TJ Astra ZM Praha A
6- BK TU v Liberci
7-SK Prosek Praha
8- TJ Sokol Křemže

1- TJ Sokol Klimkovice
2- BADMINTON FSpS MU B
3- TJ Slavoj Český Těšín
4- TJ Orlová Lutyně
5- BK Králův Dvůr
6- BaC Kladno A
7- TJ Sokol Polabiny Pardubice
8- TJ Sokol Dobruška

2. Rozlosování:
1. kolo –

Skupina 1

Skupina 2

účastníci:

1, 2, 3, 4

5, 6, 7,8

utkání:

1 x 2, 3 x 4

5 x 6, 7 x 8

1 x 3, 2 x 4

5 x 7, 6 x 8

1 x 4, 2 x 3

5 x 8, 6 x 7

2. kolo –

Skupina 1

Skupina 2

účastníci:

1, 2, 5, 6

3, 4 , 7, 8

utkání:

2 x 5, 1 x 6

3 x 7, 4 x 8

2 x 6, 1 x 5

3 x 8, 4 x 7

3. kolo –

Skupina 1

Skupina 2

účastníci:

1, 2, 7, 8

3, 4, 5, 6

utkání:

7 x 1, 2 x 8

4 x 5, 3 x 6

7 x 2, 1 x 8

4 x 6, 3 x 5

Pořadatel: 1 a 5

Pořadatel: 2 a 3

Pořadatel: 7 a 4

Finálová část (shodná pro východní i západní skupinu) :
V termínu čtvrtfinále Extraligy (pořadatel bude vybrán po základních kolech)
Play off Up – družstva na 1.- 4. místě po základní části
Play Down – družstva na 5.- 8. místě po základní části
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3. Regionální vymezení skupin:
Západní skupina: oblast Praha, SČ, ZČ, JČ
Východní skupina: oblast SM, JM, VČ, STČ

4. Startovné:
Startovné činí 1.000,- Kč za 1 družstvo.

5. Hospodářské podmínky:
Družstva startují na vlastní náklady.
ČBaS hradí
- příspěvek na vrchního rozhodčího dle platného ceníku, o který si musí pořadatel požádat
na sekretariát ČBaS do konce příslušného kalendářního roku
- pohár pro vítězné družstvo
- medaile pro první tři družstva (10 ks/družstvo)

II.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

1. Hodnocení utkání:
Vítěz utkání získává 3 body, za nerozhodný výsledek získává každé družstvo 2 body
a poražené družstvo získává 1 bod.
Za nesehrané utkání nezískává družstvo žádný bod.

2. Systém soutěže:
Turnajový systém tvoří základní a finálová část. Všechny turnaje se hrají v jednom dni,

Základní část:
V základní části sehrají družstva v obou skupinách utkání každé s každým ve 3 kolech.
Začátky utkání: sobota nebo neděle od 10:00 hod. (doporučený začátek).
Začátek turnaje musí být min. 2 týdny předem nahlášen STK ČBaS a uveden v propozicích
turnaje.

Finálová část:
Play off UP
Pavouk o prvních čtyřech z tabulky, semifinále hraje 1-4 a 2-3 a pak o 3. místo hrají poražení
SF a o 1. místo výherci SF.

__________________________________________________________________________________________
12

Český badmintonový svaz, z. s.

Rozpis soutěží dospělých

Tabulka DOWN
Vznikne tabulka týmů na 5-8 místě, kde budou započteny body ze vzájemných utkání těchto
týmů z dlouhodobé části 1. ligy.
Sehrají se utkání každý s každým, tj v 1 hracím dnu budou utkání
5–8,6–7
5–7,6–8
5–6,7–8
Začátky utkání: sobota nebo neděle od 10:00 hod. (doporučený začátek).
Soupeři se mohou dohodnout na změně začátku utkání, ale tato změna musí být minimálně 2
týdny předem nahlášena STK ČBaS a uvedena v propozicích turnaje.

3. Počet a pořadí zápasů v utkání:
Každé utkání se hraje na 8 zápasů.
Pro Play off Up se hraje do vítězného pátého bodu nebo v případě nastavení utkání.
Při remíze 4:4 se „licituje“ o nastaveném zápase (MS, WS nebo XD) takto – domácí tým vetuje
disciplínu, kterou nechce hrát, poté to samé udělá ze zbylých dvou disciplín hostující tým a hraje
se disciplína, která zbyla. Do zápasu nesmí nastoupit hráč, který již tuto disciplínu v daném utkání
odehrál.
Každý hráč může startovat ve 2 zápasech v utkání v různých disciplínách. Výjimku tvoří pouze
případ nastavení utkání v Play off Up.
Pořadí zápasů:
1. smíšená čtyřhra

5. třetí dvouhra mužů

2. druhá čtyřhra mužů

6. druhá dvouhra mužů

3. čtyřhra žen

7. první dvouhra žen

4. první čtyřhra mužů

8. první dvouhra mužů

Vedoucí družstev mají právo dohodnout se na změně pořadí výše uvedených zápasů. Je však
jejich povinností toto shodně dohodnuté změněné pořadí oznámit vrchnímu rozhodčímu před
zahájením utkání.
Vrchní rozhodčí má právo v odůvodněných případech změnit pořadí zápasů v zájmu plynulosti
průběhu hraného utkání. O této změně musí informovat oba týmy s dostatečným předstihem
(minimálně 15 minut před vyhlášením zápasu).
Pořadí zápasů pro play off up:
1. smíšená čtyřhra
Další pořadí zápasů určuje vrchní rozhodčí v zájmu plynulosti průběhu hraného utkání s
přednostním cílem zajistit současné obsazení obou kurtů. Toto pořadí musí vrchní rozhodčí
oznámit oběma týmům před začátkem utkání.

4. Rozhodčí:
Pořadatel je povinen zajistit hlavní rozhodčí pro všechny zápasy příslušného hracího kola (mohou
být i bez licence, ale starší 15 let).

5. Míče:
Míče, dle Směrnice o certifikaci míčů, dodávají soupeři rovným dílem.
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6. Umístění:
Vítězná družstva obou skupin získávají pohár.
Družstva na 1. - 3. místě získávají diplom a medaile.

7. Sestup z 1. ligy:
Z každé skupiny (západní a východní) sestupuje do příslušné soutěže oblastního přeboru
družstvo na 8. místě konečné tabulky. Družstvo na 7. místě sestupuje do příslušné soutěže
oblastního přeboru v těchto případech:
1. z příslušné skupiny nepostoupí do Extraligy její vítěz a současně do této skupiny sestoupí
družstvo z Extraligy, nebo
2. z Extraligy sestoupí do této skupiny 2 družstva.

8. Postup do 1. ligy:
O postupu do 1. ligy smíšených družstev v následující sezóně rozhoduje Kvalifikace o postup do
1. ligy.
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BARÁŽ O ÚČAST V EXTRALIZE
SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

1. Termín a místo konání:
Termín dle termínového kalendáře.
Místo určí STK ČBaS 2 týdny po skončení finálové části 1 celostátní ligy (skupina západ a
východ), a to výběrem z přihlášených zájemců o pořadatelství, dle kvality předložených nabídek.
Podmínkou pro zájemce o pořadatelství baráže je hala s minimálně 4 kurty. Pořadatel s možností
zajištění sehrání baráže na mobilních kurtech bude upřednostněn.

2. Soupiska:
Družstva startují na soupisky 1. ligy resp. Extraligy příslušné sezóny. Soupisky musí být pro baráž
nově potvrzeny STK ČBaS. U zahraničních hráčů a u českých hráčů startujících v zahraničí, je
podmínkou jejich umístění na soupisce a startu v baráži, minimálně trojnásobný start v základní
části
soutěže
Extraligy
(start
ve
třech
utkáních
příslušného
družstva)
resp. minimálně pětinásobný start v celé soutěži 1. ligy (start v pěti utkáních příslušného
družstva). U našich hráčů startujících v domácích soutěžích se jejich zařazení
na soupisku a právo startu řídí standardními pravidly stanovenými SŘ, PŘ a RS. Na soupisku
nemohou být zařazeni hráči, kteří odehráli 3 a více utkání v Extralize (pokud se nejedná o
družstvo na 7. a 8. místě Extraligy). Na soupisku nemohou být zařazeni hráči, kteří jsou na
soupisce družstva pro Kvalifikaci o 1.ligu.

3. Hospodářské podmínky:
Družstva startují na vlastní náklady.

II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
1. Právo účasti:
Vítězná družstva 1. ligy (západní a východní skupina) a družstva, které se v této sezóně umístila
na 7. a 8. místě Extraligy smíšených družstev.
V případě nepřihlášení vítězného družstva 1. ligy (západní a východní skupina) může STK ČBaS
nominovat náhradníka dle dalšího pořadí konečné tabulky příslušné skupiny.
V případě nepřihlášení družstva z Extraligy může STK ČBaS nominovat náhradníka dle dalšího
pořadí konečné tabulky některé ze skupin 1. ligy.

2. Počet zápasů v utkání a systém soutěže:
Počet zápasů je shodný s počtem zápasů v Extralize.
Systém - dvoudenní turnaj každý s každým. V případě dohody všech zúčastněných je možno
odehrát baráž jako jednodenní turnaj. V případě dvoudenního turnaje musí být odehrány
v sobotu minimálně prvá čtyři utkání dle rozlosování.
Pořadí utkání: 1-4

1-3

1-2

2-3

2-4

3-4

Losování startovních čísel provádí před zahájením baráže vrchní rozhodčí.
__________________________________________________________________________________________
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Hodnocení utkání je shodné s hodnocením v Extralize.
První dvě družstva výsledné tabulky získávají právo startu v Extralize v následující sezóně.
Pokud je po prvních dvou kolech již rozhodnuto o postupujících, nemusí (na základě dohody obou
družstev a informování vrchního rozhodčího) dojít k poslednímu kolu utkání a v tomto případě se
neaplikuje bod 7. ohledně pořádkové pokuty.

3. Rozhodčí:
Utkání řídí vrchní rozhodčí s platnou licencí, který nesmí v příslušném utkání nastoupit jako hráč.
Vrchního rozhodčího na utkání zajišťuje domácí klub/oddíl.
Nedodržení tohoto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 1 000,- Kč.
V zájmu důstojné prezentace soutěží řízených STK ČBaS je vrchní rozhodčí povinen nosit
v průběhu utkání červené triko nebo mikinu s logem ČBaS a u hlavních rozhodčích je doporučeno
nosit černé triko s logem ČBaS.

4. Oblečení:
V zájmu důstojné prezentace soutěží řízených STK ČBaS jsou hráči povinni nastupovat
k utkáním výhradně ve sportovním badmintonovém oblečení. V párových disciplínách musí každý
pár dodržet u trik barevnou jednotnost a doporučuje se i stejná barva šortek/sukně. Ke kontrole
a posouzení dodržení tohoto ustanovení je oprávněn a pověřen vrchní rozhodčí.
Nedodržení tohoto ustanovení může mít za následek pořádkovou pokutu až do výše 500,- Kč za
každého provinivšího se hráče/pár.

5. Míče:
Povoleny jsou pouze péřové míče s korkovou hlavou, dle Směrnice o certifikaci míčů.

6. Povinnosti pořadatele:
Rozeslat včas (nejméně týden před pořádáním turnaje) propozice STK ČBaS, ostatním
účastníkům baráže a správci webových stránek v elektronické podobě (ve formátu PDF).
Nedodržení tohoto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč.
Zajistit lékaře či osobu znalou první pomoci.
Týž den po skončení baráže zajistit odeslání výsledků elektronicky na předepsaném a řádně
vyplněném formuláři (Zápis o utkání družstev 8 zápasů) na e-mailovou adresu:
STK ČBaS -

stk@czechbadminton.cz

Nedodržení tohoto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 1 000,- Kč.
Následně (do 5 dnů) pak odeslat elektronicky naskenované originály zápisů podepsané
vedoucími družstev na e-mailovou adresu:
STK ČBaS -

stk@czechbadminton.cz

Nedodržení tohoto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč.

7. Pořádkové pokuty:
Výše pokut
-

nesehrání jednoho utkání

1 000,- Kč

-

nesehrání dvou utkání

3 000,- Kč

-

neúčast na turnaji

5 000,- Kč

__________________________________________________________________________________________
16

Český badmintonový svaz, z. s.

Rozpis soutěží dospělých

KVALIFIKACE O POSTUP
DO 1. LIGY
I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
1. Termín a místo:
Termín dle termínového kalendáře
Místo určí STK ČBaS minimálně 2 týdny před konáním, a to výběrem z přihlášených zájemců dle
kvality předložených nabídek o pořadatelství. Podmínkou pro zájemce o pořadatelství kvalifikace
je hala s minimálně 4 kurty.

2. Soupiska:
Družstva startují na soupisky z oblastních přeborů příslušné sezóny. Soupisky musí být
pro kvalifikaci nově potvrzeny STK příslušné oblasti a STK ČBaS. U zahraničních hráčů
a u českých hráčů startujících v zahraničí, je podmínkou jejich umístění na soupisce a startu
v kvalifikaci, minimálně trojnásobný start v základní části soutěže (start ve třech utkáních
příslušného družstva). U našich hráčů startujících v domácích soutěžích se jejich zařazení
na soupisku a právo startu řídí standardními pravidly stanovenými SŘ, PŘ a RS. Na soupisku
nemohou být zařazeni hráči, kteří odehráli 3 a více utkání v Extralize nebo 1. lize. Na soupisku
nemohou být zařazeni hráči, kteří jsou na soupisce družstva pro Baráž.
Soupisky k novému potvrzení pošlou kluby/oddíly elektronicky prostřednictvím oblastních STK,
které jsou odpovědny za dodržení pravidla o startu zahraničních hráčů a českých hráčů
startujících v zahraničí na předepsaném formuláři na e-mailovou adresu STK ČBaS nejpozději 1
týden před pořádáním turnaje.
Nedodržení tohoto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč.

3. Hospodářské podmínky:
Družstva startují na vlastní náklady.

II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
1. Právo účasti:
Vítězná družstva oblastních přeborů příslušné sezóny.
V případě nepřihlášení vítězného družstva oblastního přeboru může příslušný oblastní svaz
nominovat náhradníka dle dalšího pořadí.
V případě, že některé oblasti budou hrát sdružený oblastní přebor, musí být po jeho skončení
rozdělena společná tabulka do samostatných oblastních tabulek se započítáním výsledků utkání
družstev pouze příslušné oblasti.
Není přípustný start dvou družstev stejné oblasti.
Západní skupina - Praha, SČ, ZČ, JČ
Východní skupina - VČ, SM, JM, STČ
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2. Počet zápasů v utkání a systém soutěže:
Počet zápasů v utkání je shodný s počtem zápasů v 1. lize a rovněž hodnocení utkání je shodné
jako v 1. lize.

Systém soutěže
Dvoudenní turnaj, který se hraje systémem každý s každým.
Vítěz skupiny postupuje do příslušné 1. ligy
Při menším počtu přihlášených účastníků nebo vzájemné dohodě všech účastníků může být
turnaj i jednodenní.
Rozlosování:
V případě 4 účastníků: 1-4, 2-3 / 4-3, 1-2 / 2-4, 3-1
V případě 3 účastníků: 1 - 2, poražený z prvního utkání - 3, 3 - vítěz prvního utkání.
Losování startovních čísel provádí před turnajem vrchní rozhodčí.
Pokud je po prvních dvou kolech již rozhodnuto o postupujících, nemusí (na základě dohody obou
družstev a informování vrchního rozhodčího) dojít k poslednímu kolu utkání a v tomto případě se
neaplikuje bod 6. ohledně pořádkové pokuty.
U obou skupin však platí, že může z kvalifikace postoupit i družstvo umístěné na 2. místě
za předpokladu, že vítěz příslušné skupiny 1. ligy postoupil do Extraligy a nikdo do této skupiny
nesestoupil.

3. Rozhodčí:
Vrchního rozhodčího s platnou licencí navrhuje pořadatel a schvaluje minimálně 2 týdny před
pořádáním turnaje KR ČBaS.
KR ČBaS hradí náklady pouze na schváleného vrchního rozhodčího.
Nedodržení tohoto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 1 000,- Kč.
V zájmu důstojné prezentace soutěží řízených STK ČBaS je vrchní rozhodčí povinen nosit
v průběhu utkání červené triko nebo mikinu s logem ČBaS.

4. Míče:
Soutěž se hraje péřovými míčky s korkovou hlavou, dle Směrnice o certifikaci míčů. Oba soupeři
dodávají míče rovným dílem.

5. Povinnosti pořadatele:
Rozeslat včas (nejpozději týden před pořádáním turnaje) propozice STK ČBaS, ostatním
účastníkům kvalifikace a správci webových stránek v elektronické podobě (ve formátu PDF).
Nedodržení tohoto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč.
Zajistit lékaře či osobu znalou první pomoci.
Týž den po skončení baráže zajistit odeslání výsledků elektronicky na předepsaném a řádně
vyplněném formuláři (Zápis o utkání družstev 8 zápasů) na e-mailovou adresu:
STK ČBaS -

stk@czechbadminton.cz

Nedodržení tohoto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 1 000,- Kč.
Následně (do 5 dnů) pak odeslat elektronicky naskenované originály zápisů podepsané
vedoucími družstev na e-mailovou adresu:
STK ČBaS -

stk@czechbadminton.cz

Nedodržení tohoto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč.
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6. Pořádkové pokuty:
Výše pokut
-

nesehrání jednoho utkání

500,- Kč

-

nesehrání dvou utkání

1 500,- Kč

-

neúčast na turnaji

4 000,- Kč

V Praze dne: 31. 7. 2019

Martin Osička, v. r.
předseda ČBaS
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Příloha č. 1 - Přenechání práva startu družstva v soutěži
V případě, že z jakýchkoliv důvodů (ekonomických nebo organizačních) nemůže klub/oddíl
přihlásit družstvo (družstva) do soutěží v nichž má právo startu, může toto právo startu delegovat
pro danou soutěž na družstvo jiného klubu/oddílu.
Přenechání práva startu se provádí na základě žádosti, a to písemnou formou mezi
zúčastněnými kluby/oddíly.
Žádost musí obsahovat:
- kdo deleguje právo startu v soutěži (statut)
- na koho deleguje právo účasti (statut)
- podpisy statutárních zástupců
- potvrzení o zaplacení správního poplatku 1.000,- Kč (pro všechny druhy soutěží)
Žádost se podává STK, která soutěž řídí, nejpozději 30 kalendářních dnů před zahájením
příslušné soutěže.
STK rozhodne o schválení žádosti bezodkladně, avšak nejpozději 10 kalendářních dnů
před zahájením soutěže.
Případný pohyb hráčů spojený s přenecháním práva startu v soutěži se řídí platnými
sportovně technickými dokumenty.
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