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ROZPIS SOUTĚŽÍ NA SEZÓNU 2022-2023 

 



Středočeský badmintonový svaz vypisuje Oblastní přebor jednotlivců kategorie dospělých pro sezonu 2022/2023 

 

I. Všeobecná ustanovení: 

1. Řízení soutěže: 

Soutěž řídí StřčBaS z.s. prostřednictvím své STK. 

2. Termín konání a pořadatel:  

Dle termínového kalendáře – Kladno  

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 zadá výsledky do IS ČBaS, nejpozději do 48h od konání.        

 

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 zadá do IS ČBaS min 3 týdny před konáním turnaje „povinné informace k turnaji“ , případně propozice ve 

formátu PDF a nechá je schválit. Hráči se na turnaje přihlašují pomocí IS ČBaS. 

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 platným 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.  

Nasazení provádí vrchní rozhodčí. 

10. Umístění: 

Hráči, kteří se umístí na prvních místech v jednotlivých disciplínách, získávají titul “Oblastní přeborník”, hráči na 1. a 3. 

místech všech disciplín získávají medaile a diplomy. 

11. Hospodářské podmínky: 

Hráči startují na vlastní náklady či náklady vysílající organizace. 

12. Startovné: 

150,- Kč za hráče a disciplínu/300,-Kč za 3 disciplíny. 

 

13. Povinnosti pořadatele: 

Umístit banner StčBaS, a Czech Badminton při vyhlašování výsledků a fotodokumentaci zaslat na email: 

Lucka.krejcova@gmail.com pro prezentaci. 

 



 

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

pro sezónu 2022/2023 

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 zadá výsledky do IS ČBaS, nejpozději do 48h od konání.        

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 zadá do IS ČBaS min 3 týdny před konáním turnaje propozice ke schválení. Hráči se na turnaje přihlašují 

pomocí IS ČBaS. 

8. Nasazení: 

Nasazení se řídí průběžných žebříčkem jednotlivých kategorií platným 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 

Nasazení provádí vrchní rozhodčí. 

9. Umístění: 

Hráči, kteří se umístí na prvních místech v jednotlivých disciplínách, získávají titul “Oblastní přeborník”, hráči na 1. a 3. 

místech všech disciplín získávají medaile a diplomy. 

10. Hospodářské podmínky: 

Hráči startují na vlastní náklady či náklady vysílající organizace. 

11. Startovné:  

  80,- Kč za hráče a disciplínu/ U11, U13 a U15 

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

 



12. Povinnosti pořadatele: 

Umístit banner StčBaS, a Czech Badminton při vyhlašování výsledků a fotodokumentaci zaslat na email: 

Lucka.krejcova@gmail.com pro prezentaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

hodnocené do celostátních žebříčků GP 2022/2023 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 5 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 zadá výsledky do IS ČBaS, nejpozději do 48h od konání.        

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 zadá do IS ČBaS min 3 týdny před konáním turnaje propozice ke schválení. Hráči se na turnaje přihlašují 

pomocí IS ČBaS. 

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. 

Nasazení provádí vrchní rozhodčí. 

9.. Hospodářské podmínky: 

Hráči startují na vlastní náklady či náklady vysílající organizace. 

10. Startovné:  

 80,- Kč za hráče a disciplínu/ U11, U13 a U15 

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

 

 



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

hodnocené  

do celostátních žebříčků GP 2022/2023 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 

                                          bez hráčů a hráček první šestnáctky platného žebříčku v dané disciplíně 

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

                                                         bez hráčů a hráček první osmičky platného žebříčku v dané disciplíně 

             GPD mládeže - bez hráčů a hráček první šestnáctky platného žebříčku v dané disciplíně 

             GPC mládeže - bez hráčů a hráček první osmičky platného žebříčku v dané disciplíně 

   

 

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 zadá výsledky do IS ČBaS, nejpozději do 48h od konání.       

  

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 zadá do IS ČBaS min 3 týdny před konáním turnaje povinné informace, případně propozice ke schválení. Hráči 

se na turnaje přihlašují pomocí IS ČBaS. 

 

.  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. 

Nasazení provádí vrchní rozhodčí. 

9.     Hospodářské podmínky: 

Hráči startují na vlastní náklady či náklady vysílající organizace. 

 

 

 

 

V Praze dne 28.8.2022                      Jiří Modlinger v.r. 

                                                       předseda STK  StčBaS, z.s. 


