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Český badmintonový svaz, z. s.

Systém certifikace míčů

Článek I
Systém certifikace míčů stanovuje postup pro schválení míčů a jejich
používání v rámci soutěží organizovaných ČBaS.
Účelem je zajistit hraní zápasů míči, které splňují určité kvalitativní
požadavky a tím i zamezit dohadům mezi hráči, který míč je v pořádku, který
ne.
Článek II
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
Článek III
Postup certifikace:
1 – přebírá se od platného seznamu BWF
(https://corporate.bwfbadminton.com/events/approved-shuttles/ )
2 – nahlášením typu míče na ČBaS (oddíl, hráč, distributor) – ČBaS má
právo vyžádat si jednu krabici na otestování a po obdržení vydá do 14 dnů
stanovisko. Platnost kladného stanoviska je 1 rok. V případě, že míče
neprojdou otestováním, je možno požádat o opětovné testování po uplynutí
minimálně 6 měsíců od nahlášení.
3 - nahlášením typu míče na STK ČBaS (oddíl, hráč, distributor) – STK
ČBaS má právo vyžádat si jednu krabici na otestování a po obdržení vydá do
14 dnů stanovisko. Platnost kladného stanoviska je 1 rok.
V případě, že míče neprojdou otestováním, je možno požádat o opětovné
testování po uplynutí minimálně 6 měsíců od nahlášení.
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Český badmintonový svaz, z. s.

Systém certifikace míčů

Článek IV
Použití míčů jednotlivci:
MČR
Dospělí
1
Mládež U17, U19 1,2
Mládež U13, U15 1,2,3

GPA
1,2
1,2,3
1,2,3

GPB
1,2
1,2,3
1,2,3

SKP, C
1,2
1,2,3
1,2,3

D
dle oblasti
dle oblasti
dle oblasti

Použití míčů družstva:
Dospělí
Mládež

Extraliga
1

1. liga
1,2

Oblastní
dle oblasti

pro MČR dle ČBaS 1,2
Oblastní soutěže dle definice oblasti
Článek V

Seznam certifikovaných míčů je zveřejněn na webu ČBaS a za jeho
aktuálnost odpovídá STK ČBaS.

V Praze dne 1. 9. 2019

Martin Osička, v. r.
předseda ČBaS, z. s.
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