
Zpráva STK pro valnou hromadu JM oblasti 2018

Soutěže jednotlivců:

Všechny krajské turnaje jednotlivců proběhly v pořádku.
Odehrály se celkem 4 turnaje GPC, 1 turnaj GPD a 1 OP. GPC letos pořádali Ivančice, Chropyně,
Slatina Brno, Jihlava, GPD pořádala Jihlava a OP Kometa Brno.
 
Oblastními přeborníky se stali v jednotlivých disciplínách:

Dvouhra muž: David Pokorný Badminton FSpS MU
Dvouhra žen: Veronika Srncová  Sokol Židlochovice

Čtyřhra mužů: Šelong – Mazúr Badminton FSpS MU – oba
Čtyřhra žen: Otáhalová – Srncová Sokol Židlochovice – obě

Smíšená čtyřhra: Dvořáčková – Šelong SK Žíznivý Papoušek – Badminton FSpS MU

Soutěž družstev dospělých:

Podrobnější pořadí jednotlivých týmů v každé lize je uvedeno v dokumentu  „Výsledková listina
soutěže  družstev  dospělých  sezona  2017/2018“ zveřejněné  na  webových  stránkách  JmBaS dne
5. června 2018.

2. liga

Soutěž družstev druhé ligy se odehrála turnajovým způsobem. Systém soutěže byl oproti loňské
sezoně po připomínkách vedoucích družstev 2. ligy upraven. Systém se osvědčil,  o čemž svědčí
bezproblémový průběh odehrání jednotlivých utkání.
Systém bude zachovaný i pro následující sezonu 2018/2019.

Výsledky 2. ligy:

 Druhou ligu vyhrál tým SK Brno Slatina  „A“, který si  vybojoval  právo hrát  kvalifikaci
o 1. ligu skupina východ. SK Brno Slatina „A“ se neprobojoval do 1. ligy a pro příští sezonu
zůstává i nadále ve 2. lize.

 Tým SKP Kometa Brno „B“ – RS Badminton sestupuje do 3. ligy.

 Z 1. ligy žádný oddíl do 2. ligy JM kraje nesestupuje.

 Baráž o druhou ligu hrály týmy VSK VŠV Brno vs. BC Lokomotiva Kunovice „A“. Vítěz
VSK VŠV Brno zůstává i v další sezoně ve 2. lize, poražený tým BC Lokomotiva Kunovice
„A“ zůstává v další sezoně ve 3. lize.



3. – 5. liga

V letošní sezoně 2017/2018 se poprvé hrálo novým systémem – turnajovým způsobem. Utkání se
hrála  o  víkendech  s  možností  předehrávky  v  případě  zájmu  zúčastněných.  Týmy  hrály  každý
s každým jednou v základní části,  po které následovalo čtvrtfinále, semifinále a finále.
Systém soutěže byl hlasováním na konci sezony zhodnocen. V každé lize jednotlivé týmy hlasovaly
pro to, který systém soutěže chtějí pro další sezony – zda tento nový systém, či zda si přejí návrat
k systému  předchozí  sezony  (2016/2017).  Hlasy  týmů,  které  se  k  hlasování  nevyjádřily,  byly
považovány za hlas pro nový systém.

Hlasování dopadlo takto:

 3. liga – 4 hlasy pro nový systém, 3 hlasy proti novému systému, 3 týmy bez vyjádření,

 4. liga – 4 hlasů pro nový systém, 0 hlasů proti novému systému, 4 týmy bez vyjádření,

 5. liga – 7 hlasů pro nový systém, 2 hlasy proti novému systému, 1 tým se nevyjádřil.

Celkově hlasování dopadlo takto: 

• ve 3. lize 7 hlasů pro, 3 hlasy proti,
• ve 4. lize 8 hlasů pro, žádný proti,
• v 5. lize 8 hlasů pro, 2 hlasy proti.

Výsledky 3. ligy:

 Třetí ligu vyhrál tým SK Premiera BC „A“, který postupuje do 2. ligy JM oblasti pro sezonu
2018/2019.

 Tým Sokol Vranovice sestupuje do 4. ligy.

 Baráž  o  třetí  ligu  hrály  týmy  TJ  Sokol  Židlochovice  „A“  vs.  SK  Žíznivý  Papoušek
Badminton Brno. Vítěz SK Žíznivý Papoušek Brno postupuje do 3. ligy, poražený tým TJ
Sokol Židlochovice „A“ sestupuje do 4. ligy.

Výsledky 4. ligy:

 Čtvrtou ligu vyhrál tým TJ Slavoj Podivín, který postupuje do 3. ligy JM oblasti pro sezonu
2018/2019.

 Tým BAO TJ Sokol Uherský Brod sestupuje do 5. ligy.

 Baráž o čtvrtou ligu hrály týmy SK Brno Slatina „C“ vs. SKP Kometa Brno „D“ – RS
Badminton. Vítěz SKP Kometa Brno „D“ – RS Badminton postupuje do 4. ligy, poražený
tým SK Brno Slatina „C“ sestupuje do 5. ligy.

Výsledky 5. ligy:

 Pátou ligu vyhrál tým Badminton FspS MU „C“, který postupuje do 4. ligy JM oblasti pro
sezonu 2018/2019.



 Tým TJ Sokol Židlochovice „B“ sestupuje do 6. ligy.

 Baráž o pátou ligu nebyla sehrána, tým TJ Agrotec Hustopeče nenastoupil proti týmu 

TJ Chropyně „C“. Baráž vyhrál tým TJ Chropyně „C“ – postupuje do 5. ligy.

6. liga

V  6. lize hrálo 11 týmů. Sytém soutěže byl v základní části na skupiny, kdy hrál každý s každým,
jednou na domácím hřišti,  jednou na soupeřově.  Po odehrání základní  části  se hrálo play–off a
zápasy o pořadí.

 Vítězné  družstvo  SK Kuklenská  Brno  „C“ postupuje  do  5.  ligy  JM oblasti  pro  sezonu
2018/2019.

Jana Nezvalová, Předseda komise STK JmBaS 

V Rosicích 4. června 2018


