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Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých – 6. liga  
 

1.) Platnost 

 

Od 1. září 2020 do 31. srpna 2021. 

Pro případ přenechání práva v soutěži pro sezonu 2020/2021 platí od 1. července 2020. 

 

2.) Řízení soutěže 

 

Soutěž řídí JmBaS prostřednictvím STK JmBaS. 

Kontakt: Jana Nezvalová, 728 835 747, j.nezvalova@centrum.cz 

 

Účet JmBaS pro hrazení poplatků, pokut je: 257050978/0300 

Tabulka variabilních symbolů je zveřejněna na stránkách JmBaS. Je nutné je ke každé platbě 

uvádět, aby byla správně spárována. 

 

3.) Účastníci a jejich rozlosování 

 

1. Spartak PBS 

2. SK Badminton Uherské Hradiště 

3. BC Lokomotiva Kunovice „C“ 

4. TJ Chropyně „C“ 

5. Allivictus Zlín BK 

6. SKP Kometa Brno – RS badminton „E“ 

7. Badminton Sharks „B“ 

8. TJ Sokol BC RSC Brno-Tuřany „B“ 

9. Sokol Židlochovice 

 

Skupina A      Skupina B 

1. Allivictus Zlín BK     1. TJ Chropyně „C“ 

2. BC Lokomotiva Kunovice „C“   2. Badminton Sharks „B“ 

3. SKP Kometa Brno „E“    3. TJ Sokol BC RSC Brno – Tuřany „B“ 

4. Spartak PBS     4. Sokol Židlochovice 

5. SK Badminton Uherské Hradiště    
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4.) Systém soutěže 

 

Soutěž se hraje ve dvou částech – základní část a play-off. 

Baráž je rovněž součástí této soutěže. Více informací k baráži – bod 7. tohoto rozpisu soutěže. 

 

Základní část 

 

V základní části se hraje ve dvou skupinách. V rámci skupiny hraje každý s každým, vždy jednou 

na domácí půdě a jednou na půdě soupeře. 

 

1. kolo – 3./4. října 

• BC Lokomotiva Kunovice „C“ vs. SK Badminton Uherské Hradiště 

• SKP Kometa Brno „E“ vs. Spartak PBS Brno 

• Badminton Sharks „B“ vs. TJ Sokol BC RSC Brno – Tuřany „B“ 

• TJ Chropyně „C“ vs. Sokol Židlochovice 

 

2. kolo – 17./18. října 

• SK Badminton Uherské Hradiště vs. SKP Kometa Brno „E“ 

• Allivictus Zlín BK vs. BC Lokomotiva Kunovice „C“ 

• TJ Chropyně „C“ vs. Badminton Sharks „B“ 

• Sokol Židlochovice vs. TJ Sokol BC RSC Brno – Tuřany „B“ 

 

3. kolo – 30. října/1. listopadu 

• SKP Kometa Brno „E“ vs. Allivictus Zlín BK 

• Spartak PBS Brno vs. SK Badminton Uherské Hradiště 

• Badminton Sharks „B“ vs. Sokol Židlochovice 

• TJ Sokol BC RSC Brno – Tuřany „B“ vs. TJ Chropyně „C“ 

 

4. kolo – 14./15. listopadu 

• BC Lokomotiva Kunovice „C“ vs. SKP Kometa Brno „E“ 

• Allivictus Zlín BK vs. Spartak PBS Brno 
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5. kolo – 28./29. listopadu 

• Spartak PBS vs. BC Lokomotiva Kunovice „C“ 

• SK Badminton Uherské Hradiště vs. Allivictus Zlín BK 

• TJ Sokol BC RSC Brno – Tuřany „B“ vs. Badminton Sharks „B“ 

• Sokol Židlochovice vs. TJ Chropyně „C“ 

 

6. kolo – 12./13. prosince 

• Spartak PBS vs. SKP Kometa Brno „E“ 

• SK Badminton Uherské Hradiště vs. BC Lokomotiva Kunovice „C“ 

• TJ Sokol BC RSC Brno – Tuřany „B“ vs. Sokol Židlochovice 

• Badminton Sharks „B“ vs. TJ Chropyně „B“ 

 

7. kolo – 19./20. prosince 

• BC Lokomotiva Kunovice „C“ vs. Allivictus Zlín BK 

• SKP Kometa Brno „E“ vs. SK Badminton Uherské Hradiště 

 

8. kolo – 2./3. ledna 

• SK Badminton Uherské Hradiště vs. Spartak PBS 

• Allivictus Zlín BK vs. SKP Kometa Brno „E“ 

 

9. kolo – 16./17. ledna 

• Spartak PBS vs. Allivictus Zlín BK 

• SKP Kometa Brno „E“ vs. BC Lokomotiva Kunovice „C“ 

• Sokol Židlochovice vs. Badminton Sharks „B“ 

• TJ Chropyně „C“ vs. TJ Sokol BC RSC Brno – Tuřany „B“ 

 

10. kolo – 30./31. ledna 

• BC Lokomotiva Kunovice „C“ vs. Spartak PBS 

• Allivictus Zlín vs. SK Badminton Uherské Hradiště 

 

Play-off a utkání o pořadí 

 

Do play-off postupují týmy, které se ve skupině A a B umístí na 1., 2. a 3. místě. 

Týmy, které se ve skupině A a B umístí na 4. a 5. místě sehrají utkání o pořadí. 
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Čtvrtfinále se hraje dle následujícího schématu: 

 

• Vítězové skupin 1A a 1B postupují přímo do semifinále (tj. čtvrtfinále nehrají, jsou 

předsazení). 

 

 11. kolo – 13./14. února 

 C) 2B – 3A 

 D) 2A – 3B 

 

 12. kolo – 27./28. února 

 C) 3A – 2B 

 D) 3B – 2A 

 

Vítězové postupují do semifinále, kde sehrají vzájemné utkání (doma, venku) o postup do finále.  

 

Semifinále se hraje dle následujícího schématu: 

  

13. kolo – 13./14. března 

 1.) 1A – C 

 2.) 1B – D 

  

 14. kolo – 27./28. března 

 1.) C – 1A 

 2.) D – 1B 

 

Vítězové semifinálových utkání postupují do finále, poražení semifinálových utkání budou hrát 

o 3. místo. 

Finálové utkání a utkání o 3. místo se odehraje ve finálový den a je pro všechny ligy stejný. 

 

V play-off či play-down mohou startovat pouze hráči, kteří v základní části odehráli aspoň 

2 utkání v rámci jednoho oddílu. Při přestupu musí hráč v novém oddíle opět odehrát 2 utkání, aby 

mohl nastoupit v play-off, play-down (tj. odehraná utkání z předchozího oddílu se nepočítají). 
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V play-off se při remíze (4:4) odehraje zlatý set (standardně do 21 bodů. S tím, že výsledek musí 

být rozdíl dvou bodů s max. hranicí 30 bodů. V 11 bodech se mění strany). (Viz bod. 5 tohoto 

RS). 

 

O pořadí si zahrají týmy, které se umístily na 4. – 5. místě. Platí zde stejné podmínky jako pro 

play-off. 

 

5.) Finále a utkání o třetí místo, utkání o pořadí 

 

Na pořadatele finálového dne bude vypsáno výběrové řízení. V případě více zájemců bude 

rozhodovat kvalita prostředí haly, případně los. Po odehrání finálového utkání bude předán pohár 

pro vítěze a diplomy prvním čtyřem družstvům. Pořadatel bude mít právo upravit časy začátku 

jednotlivých utkání. 

 

Na finále bude STK JmBaS delegovat vrchního rozhodčího s platnou licencí rozhodčího ČBaS. 

 

Licitování 

Při remíze 4:4 se nebudou počítat sety a míčky, ale bude se „licitovat“ o nastaveném setu (MS, 

WS nebo XD) takto – domácí tým vetuje disciplínu, kterou nechce hrát, poté to samé udělá 

ze zbylých dvou disciplín hostující tým a hraje se disciplína, která zbyla. Do zápasu nesmí 

nastoupit hráč, který již tuto disciplínu v daném utkání odehrál. 

Tým, který bude označen za domácí, se určí losem na místě. Losování provede vrchní rozhodčí. 

Ten, kdo prohraje bude považován za domácí tým a vybírá si první. 

 

Zlatý set se hraje standardně do 21 bodů. S tím, že výsledek musí být rozdíl dvou bodů s max. 

hranicí 30 bodů. V 11 bodech se mění strany. 

 

Každý hráč může startovat ve 2 zápasech v utkání v různých disciplínách. Výjimku tvoří pouze 

případ nastavení utkání. 
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 Utkání o pořadí 

 

O pořadí si zahrají týmy, které se ve skupině A a B umístí na 4. a 5. místě. 

 

Hraje se jednou doma a jednou venku. Po dohodě všech tří týmů lze utkání odehrát na 1 utkání na 

neutrální půdě, popř. pokud nebude zájem všech tří týmů utkání odehrát, pak skončí na děleném 

7./9. místě (s neodehráním musí souhlasit všichni). 

 

Při remíze se bude „licitovat“ (viz bod 5 tohoto RS). 

 

Povinnost týmů zaslat zápis z utkání STK JmBaS. 

 

6.) Bodování odehraných utkání v rámci soutěže 

 

Za vítězství v utkání dostává družstvo 4 body, za nerozhodný výsledek obě družstva 2 body, 

za porážku 1 bod. Pokud družstvo nenastoupí k utkání, nezískává žádný bod. V případě rovnosti 

bodů rozhoduje o umístění v tabulce lepší rozdíl zápasů, setů, míčků. 

 

Utkání se vždy i za zřejmě jasného výsledku dohrávají. 

 

7.) Baráže a postup do 5. ligy JM oblasti 

 

Baráž je pokračováním soutěže, ve které platí soupisky ze základní části a play-off. 

V případě remízy se nepočítají sety a míčky, ale bude se „licitovat“. Viz bod 5.) tohoto RS. 

 

 Účastnící baráže 

 

• tým konečné tabulky příslušné ligy JM oblasti 

• 2. tým konečné tabulky nižší ligy JM oblasti 

 

Baráž se odehraje jedním utkáním na neutrální půdě. 
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Postup do 5. ligy JM oblasti 

 

Do 5. ligy postoupí vítěz 6. ligy. 

 

O postup do 5. ligy sehraje baráž družstvo umístěné na 2. místě konečného pořadí 6. ligy 

a družstvo z 5. ligy, podle RS 2. – 5. ligy. 

 

8.) Termíny jednotlivých kol 

Dle tohoto rozpisu soutěže – termín je uveden vždy u příslušného kola (bod 4.), ve kterých se 

utkání odehraje. 

 

Domácí oddíl si může zvolit, zda se utkání odehraje v sobotu či v neděli a může si zvolit čas 

utkání v rozpětí od 9.00 do 19.00 hodin s tím, že v 19 hodin musí být nejpozději vyhlášené 

poslední zápasy. (Více viz bod. 14 tohoto rozpisu.) 

 

Utkání si lze předehrát kdykoliv před daným termínem, tzn. utkání musí být odehráno nejpozději 

v daném termínu. Nebudou udělovány výjimky pro odehrání utkání po stanoveném termínu, 

vyjma těch, které stanovuje SŘ. 

 

Předehrát utkání v jiný, než oficiální termín, je možné a to za těchto podmínek: 

 

• Nutný písemný souhlas obou týmů (písemně – stačí e-mailem. Z textu musí být zcela 

zřejmé, že s předehráním souhlasí oba týmy). 

• Pokud se týmy závazně dohodnou na předehrání kola (tj. oba s předehráním písemně 

nezpochybnitelně souhlasily), není možné tuto dohodu zrušit a kolo se předehraje tak, jak 

bylo domluveno. 

• Pokud tým s předehráním nesouhlasí, platí tento RS beze zbytku. 

• Výsledky z předehraných kol je nutné zaslat e-mailem do termínu daného kola panu 

Dufkovi ( tomas.dufek46@seznam.cz ) a v kopii mně (j.nezvalov@centrum.cz). 

 

9.) Podmínky účasti, soupisky 

 

• Podaná oficiální přihláška s potvrzeným přijetím STK JmBaS 

• Zaplacené startovné 

• Vyplněná soupiska (schválená STK JmBaS) 

mailto:tomas.dufek46@seznam.cz
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• Zaplacené pokuty a případné dluhy ze sezony 2019/2020 

 

Startovné – 2000 Kč/tým, nebo 1500 Kč/tým, který má licencované děti či mládež. Týmem, který 

má licencované děti či mládež, se rozumí ten, který má minimálně 10 licencovaných dětí či 

dorostenců s licencí ČBaS (zeleně „OK“) k datu 1. 7. 2020. 

 

Podmínky pro účast družstva v soutěži jsou stanoveny SŘ. V soutěži mohou startovat pouze hráči 

s platnou licencí – tj. licence, která je zaplacená a na stránkách ČBaS je zeleně „OK“. 

 

Na soupisce též mohou být uvedeni i neregistrovaní hráči. Těmto hráčům je povolen start 

v maximálně dvou utkáních. Pro další působení v soutěži se musí zaregistrovat a mít platnou 

licenci. Porušení tohoto pravidla je sankcionováno (viz bod 17.) 

Neregistrovaní hráči musí být uvedeni na soupisce až po základním počtu hráčů – tj. 4+2. 

 

Na základní soupisce, předložené řídicímu soutěže (STK JmBaS) do 30. září 2020, musí být 

minimálně 4 muži a 2 ženy – viz Soutěžní řád čl. 49, kteří mají platnou hráčskou licenci. 

 

Soupiska musí být vyplněna kompletně, na předepsaném formuláři. Formulář „Soupiska družstva“ 

naleznete zde: https://czechbadminton.cz/ke-stazeni-stk 

 

10.) Hospodářské podmínky 

 

Družstva startují na vlastní náklady. Finálový den pořádá JmBaS, který hradí náklady na halu 

a míčky. Dále JmBaS hradí diplomy pro první 4 družstva a pohár pro vítěze. 

 

11.) Míče 

 

Míčky na jednotlivá utkání dodají mužstva rovným dílem (např. jednu krabici domácí a jednu 

krabici hosté). 

 

Povoleny jsou pouze péřové míče s korkovou hlavou odpovídající pravidlům badmintonu 

vydaných ČBaSa a zároveň odpovídající Směrnici o certifikaci a používání péřových míčů – 

doporučené kategorie 1, 2, v případě dohody obou týmů lze hrát i s míči, které nespadají 

do kategorie 1, 2. 

 

https://czechbadminton.cz/ke-stazeni-stk
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Směrnici o certifikaci a používání péřových míčů naleznete zde:  

https://czechbadminton.cz/files/autor/smernice_certifikace_micu_cbas.pdf  

 

12.) Počet a pořadí zápasů v utkání 

 

Každé utkání se hraje na 8 zápasů.  

Každý hráč může startovat ve 2 zápasech v utkání v různých disciplínách. 

Výjimku tvoří licitování, viz bod. 5. tohoto RS, kdy hráč smí nastoupit ke 3. zápasu, ale nesmí 

jako 3. odehrát disciplínu, kterou již hrál. 

 

V případě, že se vedoucí družstev nedohodnou na pořadí zápasů, platí následovné pořadí: 

1. MIX, 2. druhá ČM, 3. ČŽ, 4. první ČM, 5. třetí DM, 6. druhá DM, 7. DŽ, 8. první DM. 

 

13.) Zahraniční hráči v utkání 

 

Pravidla pro uvedení zahraničního hráče na soupisku a pro start zahraničních hráčů v utkání jsou 

uvedena v RS ČBaS pro sezonu 2020/2021. Tato pravidla platí i pro soutěže družstev JmBaS. 

 

 Pořadí zahraničních hráčů na soupisce 

 

Zahraniční hráči budou na soupisce uvedeni podle pravidel viz. Soutěžní řád a Rozpis soutěží 

družstev dospělých ČBaS 2020/2021. 

 

Hostování zahraničních hráčů a hráčů mimo JM oblast řeší STK ČBaS. 

  

14.) Povinnost domácího oddílu 

 

Domácí oddíl si může zvolit, zda se utkání odehraje v sobotu či v neděli a může si zvolit čas 

utkání v rozpětí od 9.00 do 19.00 hodin. Domácí tým je povinen oznámit soupeři minimálně 

10 dní dopředu, kdy a kde se utkání bude odehrávat. 

 

• Domácí oddíl je povinen do 1 dnů po odehrání turnaje poslat zápis v podobě řádně 

vyplněného elektronického formuláře (excelová tabulka ke stažení 

na www.jmbadminton.cz mezi dokumenty) a naskenovaný/vyfocený originál emailem 

https://czechbadminton.cz/files/autor/smernice_certifikace_micu_cbas.pdf
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současně STK JM oblasti, panu Dufkovi a soupeři. Originály domácí oddíl uschová pro 

případ kontroly na základě výhrad soupeře. 

 

• Domácí oddíl zajistí, aby na všech kurtech, na kterých se bude hrát, bylo počítadlo bodů. 

 

• V případě, že tým obdrží kvůli přestupku pokutu, musí ji uhradit před odehráním dalšího 

kola – viz. bod 17 tohoto rozpisu. 

 

• Domácí oddíl je povinen dodržet termín, který je stanovený tímto rozpisem soutěže 

a nalosováním.  

 

15.) Povinnosti oddílů 

 

• Řídit se a dodržovat veškeré platné dokumenty vydávané ČBaS a JmBaS. 

• Respektovat vrchního rozhodčího, pokud je utkání řízeno licencovaným rozhodčím. 

 

16.) Povinnost STK 

 

• STK vyvěsí po obdržení zápisu o utkání neoficiální výsledky na dropbox (odkaz bude na 

www JmBaS). 

• Oficiální, zkontrolované výsledky budou vyvěšeny na webu (tournamentsoftware) vždy 

před dalším kolem. A zároveň s tímto budou rozeslány doplněné a opravené soupisky. 

• Oprava ve výsledcích – lze i zpětně, avšak pouze před odehráním dalšího kola. 

• Pokud budou v zápise uvedeny námitky k řešení STK, bude výsledek vyvěšen po vyřešení 

námitek (lhůty stanoví SŘ). 

• Povinnosti STK – viz platný SŘ, vydaný ČBaS. 

 

17.) Disciplinární opatření 

 

• Po nesehrání dvou utkání je družstvo vyloučeno ze soutěže a bude klasifikováno jako 

poslední. 

• Případná porušení závazných předpisů (SŘ, pravidla, RS ad.) mohou být předmětem 

disciplinárního řízení. 

 

Při opakování přestupku družstva je výše pokuty oproti sazebníku dvojnásobná. 
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Pokutu je nutné zaplatit před termínem dalšího kola. Do doby zaplacení pořádkové pokuty je 

závodní činnost družstva zastavena. V případě, že družstvo již utkání odehrálo, bude výsledek 

skrečován ve prospěch soupeře. 

 

Potvrzení (naskenovaný podací lístek) resp. elektronickou konfirmaci zadání platebního příkazu 

bance pro zaplacení pořádkové pokuty, je klub povinen odeslat elektronicky na e-mailovou adresu 

STK JmBaS uvedenou v kontaktech v tomto rozpisu soutěže. 

Odvolání nemá odkladný účinek. 

 

18.) Přenechání práva startu v soutěži družstva v soutěži 

 

V případě, že z jakýchkoliv důvodů (ekonomických nebo organizačních) nemůže klub/oddíl 

přihlásit družstvo (družstva) do soutěží v nichž má právo startu, může toto právo startu delegovat 

pro danou soutěž na družstvo jiného klubu/oddílu hrající nižší soutěž.  

 

Přenechání práva startu se provádí na základě žádosti, a to písemnou formou mezi zúčastněnými 

kluby/oddíly. Žádost musí obsahovat:  

 

• kdo deleguje právo startu v soutěži (statut) 

• na koho deleguje právo účasti (statut) 

• podpisy statutárních zástupců 

• potvrzení o zaplacení správního poplatku 1.000,- Kč (pro všechny druhy soutěží) 

 

Žádost se podává STK, která soutěž řídí, nejpozději 30 kalendářních dnů před zahájením příslušné 

soutěže.  

 

STK rozhodne o schválení žádosti bezodkladně, avšak nejpozději 10 kalendářních dnů před 

zahájením soutěže. 

 

Případný pohyb hráčů spojený s přenecháním práva startu v soutěži se řídí platnými sportovně 

technickými dokumenty. 
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19.) Ostatní 

 

Pro play-down (tj. utkání o pořadí) platí stejná pravidla a podmínky jako pro play-off. 

 

V zájmu důstojné prezentace soutěží řízených STK JmBaS je doporučeno nepoužívat v hale 

jakékoliv dechové nástroje (vuvuzela, trubka atd.) či hlučné sirény. 

Na základě situace v hale a chování diváků má vrchní rozhodčí právo zakázat používání výše 

uvedených nástrojů a sirén. 

 

V případě, že se vyskytne případ, který by konkrétně nepostihovaly pravidla badmintonu, soutěžní 

řád, či další oficiální dokumenty, všechno vydávané ČBaS, či rozpis soutěží pro JM oblast 

vydávaný STK JmBaS, bude předseda STK JmBaS vycházet z rozpisu soutěží pro 2. – 5. ligu 

JmBaS, vydávané STK JmBaS a pro extraligu a 1. ligu, vydávané STK ČBaS s ohledem na JM 

oblast. 

 

 

V Rosicích dne 26. července 2020 

Jana Nezvalová 

Předseda STK JmBaS 

 


