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ROZPIS SOUTĚŽÍ NA SEZÓNU 2020-2021 

 



Středočeský badmintonový svaz vypisuje Oblastní přebor jednotlivců kategorie dospělých pro rok 2021 

I. Všeobecná ustanovení: 

1. Řízení soutěže: 

Soutěž řídí StřčBaS z.s. prostřednictvím své STK. 

2. Termín konání a pořadatel:  

dle TK  – Králův Dvůr  

3. Účastníci přeboru:  

Hráči a hráčky Středočeského kraje s platnou licencí, bez přímé účasti na MČR (viz rozpis ČBaS).   

II. Technická ustanovení: 

1. Předpis: 

Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu, soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu. 

2. Systém soutěže: 

Všechny disciplíny se hrají systémem na jednu porážku. V případě časových možností se zápasem o pořadí. 

3. Řízení soutěže: 

Vrchního rozhodčího s platnou licencí i ostatní funkcionáře přeboru určí a zajistí pořadatel. Turnaj bude řízen přes 

tournament software. Pořadatel zašle na e-mail: jiri.modlinger@seznam.cz, formulář výsledků a výsledky 

(pavouky, tabulky) turnaje, nejpozději do 48h od konání. Výsledky budou zasílány ve formátu PDF nebo excel, 

formulář na předepsané předloze ČBaS.       
 

 

4. Námitky:  

Námitky se podávají podle příslušných ustanovení soutěžního řádu. 

5. Míče: 

 Hraje se výhradně péřovými míči s korkovou hlavou. 

       

 6. Propozice a přihlašování: 
 

Pořadatel zašle STK StčBaS, z.s. min 2 týdny před konáním turnaje propozice ke schválení. Hráči se na turnaje přihlašují 

pomocí IS ČBaS případně systémem uvedeném ve vydaných a schválených propozicích . 

7. Podmínky účasti: 

V případě zjištění nedostatků ve sportovně-technických dokumentech rozhodne vrchní rozhodčí podle stupně závažnosti 

- potrestat hráče pořádkovou pokutou do výše 100,- Kč. 

- nepřipustit hráče do soutěže. 

8. Nasazení: 

Nasazení se řídí průběžným žebříčkem vydaným 2 týdny před OP, podle počtu přihlášených hráčů: 8 a méně – 2 

nasazení 9 až 23 – 4 nasazení 24 až 47 – 8 nasazených 48 a více – 16 nasazených. 

10. Umístění: 

Hráči, kteří se umístí na prvních místech v jednotlivých disciplínách, získávají titul “Krajský přeborník”, hráči na 2. a 3. 

místech diplom. 

11. Hospodářské podmínky: 

Hráči startují na vlastní náklady či náklady vysílající organizace. 

12. Startovné: 

100,- Kč za hráče a disciplínu 

 

 

 

 

 

 



Středočeský badmintonový svaz vypisuje Oblastní přebory jednotlivců kategorií U19, U17, U15, U13, U11  

pro sezónu 2021 

 

I. Všeobecná ustanovení: 

1. Řízení soutěže: 

Soutěž řídí StčBaS, z.s.prostřednictvím své STK. 

2. Termín konání:  

Dle termínového kalendáře. 

3. Účastníci přeboru: 

Hráči a hráčky Středočeského kraje s platnou licencí,bez omezení účasti. 

II. Technická ustanovení: 

1. Předpis: 

Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu, soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu. 

2. Systém soutěže: 

Všechny disciplíny se hrají systémem na jednu porážku, se zápasy o pořadí v 1. kole dvouher, v  případě časových 

možností i další. 

3. Řízení soutěže: 

Vrchního rozhodčího s platnou licencí i ostatní funkcionáře přeboru určí a zajistí pořadatel. Turnaj bude řízen přes 

tournament software. Pořadatel zašle na e-mail: jiri.modlinger@seznam.cz, formulář výsledků a výsledky 

(pavouky, tabulky) turnaje, nejpozději do 48h od konání. Výsledky budou zasílány ve formátu PDF nebo excel, 

formulář na předepsané předloze ČBaS.       

4. Námitky:  

Námitky se podávají podle příslušných ustanovení soutěžního řádu. 

5. Míče: 

Hraje se výhradně péřovými míči s korkovou hlavou.  

6. Podmínky účasti: 

V případě zjištění nedostatků ve sportovně-technických dokumentech rozhodne vrchní rozhodčí podle stupně závažnosti 

- potrestat hráče pořádkovou pokutou do výše 100,- Kč. 

- nepřipustit hráče do soutěže. 

7. Propozice a přihlašování: 

Pořadatel zašle STK StčBaS, z.s. min 2 týdny před konáním turnaje propozice ke schválení.  Hráči se na turnaje 

přihlašují pomocí IS ČBaS případně systémem uvedeném ve vydaných a schválených propozicích . 

8. Nasazení: 

Nasazení se řídí průběžných žebříčkem jednotlivých kategorií vydaného tři týdny pře konáním turnaje,  podle počtu 

přihlášených hráčů: 8 a méně – 2 nasazení 9 až 23 – 4 nasazení 24 až 47 – 8 nasazených 48 a více – 16 nasazených 

9. Umístění: 

Hráči, kteří se umístí na prvních místech v jednotlivých disciplínách, získávají titul “Krajský přeborník”, hráči na 2. a 3. 

místech diplomy. 

10. Hospodářské podmínky: 

Hráči startují na vlastní náklady či náklady vysílající organizace. 

11. Startovné:  

70,- Kč za hráče a disciplínu/ U13 a U15 

90,- Kč za hráče a disciplínu/ U17 a U19 

 

 



Středočeský badmintonový svaz vypisuje kvalifikační turnaje jednotlivců GPC o postup na MČR, bodově 

hodnocené do celostátních žebříčků GP 2020/2021 v kategoriích U13, U15, U17, U19 

I. Všeobecná ustanovení: 

1. Řízení soutěže: 

Soutěž řídí StčBaS, z.s.prostřednictvím své STK. 

2. Termín konání:  

Dle termínového kalendáře. 

3. Účastníci: 

hráči a hráčky Středočeského kraje bez přímého postupu na příslušné MČR s platnou licencí ČBaS. 

Viz rozpis ČBaS. 

II. Technická ustanovení: 

1. Předpis: 

Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu, soutěžního řádu a rozpisu soutěží GP ČBaS a ustanovení tohoto 

rozpisu. 

2. Systém soutěže: 

Všechny disciplíny se hrají systémem na jednu porážku, se zápasy o pořadí v 1. kole dvouher, v  případě časových 

možností či nominačních potřeb i další. V případě nižšího počtu účastníků disciplíny než 6 může být použit systém 

každý s každým. 

3. Řízení soutěže: 

 Vrchního rozhodčího s platnou licencí i ostatní funkcionáře přeboru určí a zajistí pořadatel. Turnaj bude řízen přes 

tournament software. Pořadatel zašle na e-mail: jiri.modlinger@seznam.cz, formulář výsledků a výsledky 

(pavouky, tabulky) turnaje, nejpozději do 48h od konání. Výsledky budou zasílány ve formátu PDF nebo excel, 

formulář na předepsané předloze ČBaS.       

4. Námitky:  

Námitky se podávají podle příslušných ustanovení soutěžního řádu. 

5. Míče: 

Hraje se výhradně péřovými míči s korkovou hlavou, popřípadě plastikovou hlavou s přednost mají péřové míče. 

6. Podmínky účasti: 

V případě zjištění nedostatků ve sportovně-technických dokumentech rozhodne vrchní rozhodčí podle stupně závažnosti 

- potrestat hráče pořádkovou pokutou do výše 100,- Kč. 

- nepřipustit hráče do soutěže. 

 

7. Propozice a přihlašování: 

Pořadatel zašle STK StčBaS, z.s. min 2 týdny před konáním turnaje propozice ke schválení. Hráči se na turnaje přihlašují 

pomocí IS ČBaS případně systémem uvedeném ve vydaných a schválených propozicích . 

8. Nasazení: 

Nasazení se řídí průběžnýmh žebříčkem jednotlivých kategorií vydaných tři týdny před konáním turnaje, podle počtu 

přihlášených hráčů: 8 a méně – 2 nasazení 9 až 23 – 4 nasazení 24 až 47 – 8 nasazených 48 a více – 16 nasazených 

9.. Hospodářské podmínky: 

Hráči startují na vlastní náklady či náklady vysílající organizace. 

10. Startovné:  

Dle propozic.  

 

 

 



Středočeský badmintonový svaz vypisuje otevřené turnaje jednotlivců GPC, GPD případně GPE bodově 

hodnocené  

do celostátních žebříčků GP 2020/2021 kategorie U13, U15, U17, U19 a dospělí 
 

I. Všeobecná ustanovení: 

 

1.   Řízení soutěže: 

      Soutěž řídí STK StčBaS, z.s.. 

 

2.   Termín konání: 

      Dle termínového kalendáře. 

 

3.   Kategorie: 

      U13, U15,U17, U19 a dospělí. 

 

4.   Účastníci: 

      Hráči a hráčky s platnou hráčskou licencí :  

 GPD dospělých – bez hráčů Extraligy a I. ligy s podmínkou dovršení věku 15 a platnou hráčskou licencí 

 GPC otevřené dospělých  – bez omezení s podmínkou dovršení věku 15 a platnou hráčskou licencí 

   

 

II. Technická ustanovení: 

1.    Předpis: 

Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu, soutěžního řádu, rozpisu soutěží GP ČBaS a ustanovení tohoto 

rozpisu. 

2. Systém soutěže: 

Všechny disciplíny se hrají systémem na jednu porážku. V případě časových možností se zápasem o pořadí. 

3. Řízení soutěže: 

 Vrchního rozhodčího s platnou licencí i ostatní funkcionáře přeboru určí a zajistí pořadatel. Turnaj bude řízen přes 

tournament software. Pořadatel zašle na e-mail: jiri.modlinger@seznam.cz, formulář výsledků a výsledky 

(pavouky, tabulky) turnaje, nejpozději do 48h od konání. Výsledky budou zasílány ve formátu PDF nebo excel, 

formulář na předepsané předloze ČBaS.       
  

 

4.     Umístění: 

  Dle umístění na turnajích získávají hráči body do celostátních žebříčků GP.  

 

         5.   Hospodářské podmínky: 

               Hráči startují na vlastní náklady či náklady vysílající organizace. 

 

         6.   Startovné:  

Dle propozic. 

       

 7.   Propozice a přihlašování: 

Pořadatel zašle STK StčBaS, z.s. min 2 týdny před konáním turnaje propozice ke schválení Hráči se na turnaje přihlašují 

pomocí IS ČBaS případně systémem uvedeném ve vydaných a schválených propozicích . 

.  

 8.    Nasazení: 

Nasazení se řídí posledním vydáním průběžných žebříčků jednotlivých kategorií,  podle počtu přihlášených hráčů: 8 a 

méně – 2 nasazení 9 až 23 – 4 nasazení 24 až 47 – 8 nasazených 48 a více – 16 nasazených. 

9.     Hospodářské podmínky: 

Hráči startují na vlastní náklady či náklady vysílající organizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Středočeský badmintonový svaz vypisují soutěže družstev žáků pro sezónu 2020 

 

I. Všeobecná ustanovení: 

1. Řízení soutěže: 

Soutěž řídí Stč BaS z.s. prostřednictvím své STK. 

jiri.modlinger@seznam.cz 

 

       2. Účastníci soutěže: 

 Družstva která zašlou přihlášku, společně se soupiskou STK StřčBaS. 

       

        3. Hospodářské podmínky: 

 Družstva startují na vlastní náklady. 

  

  

        4. Soupisky dužstev: 

Řádně vyplněné a odpovědnou osobou potvrzené soupisky družstev jsou kluby/oddíly povinny poslat elektronicky na 

předepsaném formuláři na adresu STK StčBaS k potvrzení do 19.9.2020. 

 

 5. Termín a místo konání: 

  26.9.2020 – Kladno 

 

6. Startovné: 

  400,- Kč za družstvo 

 

II. Technická ustanovení: 

1. Předpis: 

Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu, Soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu. 

 

        2. Změny na soupiskách družstev: 

Změny na soupiskách družstev se řídí příslušným článkem Soutěžního řádu a jsou potvrzovány řídícím pracovníkem STK 

Stč BaS. 

 

        3.  Systém soutěže: 

Hraje se formou jednorázového turnaje systémem každý s každým. Jednotlivá utkání se hrají na 7 zápasů. Hráč smí 

nastoupit ve 2 zápasech v utkání ve 2 různých disciplínách. 

 

 4. Řízení turnaje: 

Pro turnaj zajišťuje vrchního rozhodčího s platnou licencí rozhodčího ČBaS pořadatel kola. Nedodržení tohoto 

ustanovení má za následek disciplinární opatření pro pořádající oddíl. 

 

 5. Rozlosování soutěže: 

  Zajistí vrchní rozhodčí. 

 

 6. Hodnocení utkání a pořadí v tabulce: 

 Vítěz každého utkání získává 3 body, poražené 1 bod. Za nesehrané utkání nezískává družstvo žádný bod. 

 

 Pořadí v tabulce je určeno vyšším počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů několika družstev rozhodují 

vzájemná utkání těchto družstev. Pořadí je určeno podle následujících kritérií: 

a) počet bodů získaných za vzájemná utkání 

b) rozdíl počtu vyhraných a prohraných zápasů ve vzájemných utkáních 

c) rozdíl počtu vyhraných a prohraných setů ve vzájemných utkáních 

d) rozdíl počtu vyhraných a prohraných míčů ve vzájemných utkáních 

e) rozdíl počtu vyhraných a prohraných zápasů ve všech utkáních 

f) rozdíl počtu vyhraných a prohraných setů ve všech utkáních 

g) rozdíl počtu vyhraných a prohraných míčů ve všech utkáních 

h) los 

 

 9. Míče: 

  Jednotlivá utkání se hrají vlastními míči. Povoleny jsou pouze bílé péřové míče s korkovou hlavou, které splňují letové 

vlastnosti dle pravidel soutěžního řádu. Obě družstva dodávají míče rovným dílem. 

 

  



 10. Postupový klíč: 

  Družstvo na 1.místě získává titul „Přeborník kraje“ a právo startu na MČR smíšených družstev U15. 

 

 11. Povinnosti pořadatele: 

  a) zajistit vrchního rozhodčího s platnou licencí a vytvořit mu podmínky pro řádné řízení soutěže 

  b) vydat propozice turnaje minimálně 14 dnů předem a zaslat je na adresu STK 

  c) umožnit družstvům vstup do tělocvičny minimálně 30 minut před zahájením utkání 

  d) do 24 hodin po skončení kola zajistit odeslání zápisů o utkání na adresu STK.  

 

   

        

 

 

 

V Kladně dne 30.8.2020                                    Jiří Modlinger 

                                                       předseda STK  StčBaS, z.s. 

 


