
Zpráva STK pro valnou hromadu JM oblasti 2020 

 

Soutěže jednotlivců: 

 

Všechny krajské turnaje jednotlivců proběhly v pořádku. 

Odehrály se celkem 3 turnaje GPC, 1 turnaj GPD a 1 OP. OP pořádala Slatina Brno. GPC letos 

pořádali Ivančice, Chropyně, Jihlava ještě uspořádala turnaj GPD. 

Vzhledem k nouzové situaci bylo bez náhrady zrušeno GPC v Brně – Tuřanech. 

  

Oblastními přeborníky se stali v jednotlivých disciplínách: 

 

• Dvouhra muž:  Tadeáš Brázda   BC 66 Ivančice 

• Dvouhra žen:  Martina Ševčíková   Badminton FSpS MU 

• Čtyřhra mužů:  Jelínek P. – Pokorný  BC RSC Brno – Badminton FSpS MU 

• Čtyřhra žen:  Otáhalová – Srncová  Sokol Židlochovice – obě 

• Smíšená čtyřhra:  Helar O. – Srncová   Badminton FSpS MU – Sokol 

Židlochovice 

 

Soutěž družstev dospělých: 

 

Podrobnější pořadí jednotlivých týmů v každé lize je uvedeno v dokumentu „Výsledková listina 

družstva dospělí sezona 2019/2020“ zveřejněné na webových stránkách JmBaS dne 4. dubna 2020. 

 

Vhledem k aktuální situaci a jejímu předpokládanému vývoji Výkonný výbor JmBaS na základě 

doporučení STK ukončil soutěže družstev dospělých předčasně, a to stejným způsobem jako učinil 

ČBaS. 

Konečná pořadí družstev ve všech ligách jsou stanoveno pořadím tak, jak skončila po základní části, 

v 6. lize po 12. kole (poslední celé odehrané). Finálový den se nekonal. 

Nikdo nepostupuje do vyšší ligy a nikdo nesestupuje do nižší ligy. Baráže se nehrály. 

 

2. liga 

 

Soutěž družstev druhé ligy se odehrála turnajovým způsobem. Systém soutěže byl stejný jako 

v loňské sezoně a bude zachovaný i pro následující sezonu 2020/2021. 

 



Výsledky 2. ligy: 

• Druhou ligu vyhrál tým Badminton FSpS MU „C. 

 

3. – 5. liga 

 

V letošní sezoně se hrálo jako v loňském roce turnajovým způsobem. Systém pro další sezonu 

(2020/2021) bude stejný jako ve 2. lize.  

 

Výsledky 3. ligy: 

• Třetí ligu vyhrál tým Badminton TJ Slavoj Podivín „A“. 

 

Výsledky 4. ligy: 

• Čtvrtou ligu vyhrál tým SK Kuklenská Brno „B“. 

 

Výsledky 5. ligy: 

• Pátou ligu vyhrál tým Badminton Sharks. 

 

6. liga 

 

V 6. lize hrálo 7 týmů. Sytém soutěže byl v základní části hrál každý s každým, jednou na domácím 

hřišti, jednou na soupeřově. Po odehrání základní části se mělo hrát play–off a utkání o pořadí. 

• Šestou ligu vyhrál tým BC Lokomotiva Kunovice „C“. 

 

Další informace 

 

Na základě informací od STK ČBaS informuji, že extraliga a první liga východ i západ se od příští 

sezony (2020/2021) nově budou hrát systémem na 7 zápasů a to na 3 vítězné sety do 11 bodů. 

Vypuštěna bude 3. dvouhra mužů. 

STK JmBaS k této změně zatím nepřistupuje a nedoporučuje ji, vzhledem k našim změnám (8 týmů 

ve 2. – 5. lize). Navrhuje vyčkat sezonu a po vyhodnocení u ČBaS zvážit, zda k ní přistoupit či 

nikoliv. Nyní proto zůstává 1 utkání o 8 zápasech na dva vítězné sety do 21 bodů. 

 

Jana Nezvalová, Předseda komise STK JmBaS  

V Rosicích 9. června 2020 


