
 
 

 

Výzva k podání přihlášek na pořádání MČR U13, U15, U17, U19, MČR družstev žáků a MČR družstev dorostu 

2021 

STK ČBaS tímto vyzývá všechny zájemce, kteří mají v roce 2021 zájem o pořadatelství některého mistrovství ČR 

mládeže, o zaslání přihlášky na email: stk@czechbadminton.cz. Předpokládaný termín všech MČR mládeže 

2021 je v období říjen až prosinec 2021. 

Do emailu přihlášky, prosím, uveďte, o pořadatelství jakého MČR žádáte, v jaké hale plánujete turnaj/soutěž 

odehrát a co kromě minimálních požadavků (viz níže) jste případně schopni nebo plánujete zajistit. 

 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 1. 2021. O přidělení pořadatelství bude rozhodnuto do 31. 1. 2021. Všichni 

zájemci budou vyrozuměni, zda jim bylo či nebylo pořadatelství přiděleno. 

 

Minimální požadavky na pořadatelství MČR mládeže všech kategorií 2021: 

 zajistit vhodnou halu pro pořádání turnaje – pro všechna MČR je podmínkou minimálně 5 kurtů, pro 

MČR družstev žáků minimálně 8 kurtů 

 zajistit lékaře či osobu znalou první pomoci 

 zajistit vyhlašování zápasů rozhlasovým zařízením 

 zajistit hlavní rozhodčí (starší 15 let) pro jednotlivé zápasy od semifinále, pro kategorii U13 se tato 

povinnost vztahuje na všechny zápasy turnaje (rozhodčí starší 13 let)  

 vytvořit podmínky pro diváky, rozhodčí a případně i pro sdělovací prostředky 

 zajistit losování a zpracování výsledků počítačovým zpracováním (Tournament Planner) 

 ihned po ukončení turnaje nahlásit výsledky tisku 

 nahrát (max. do středy) po ukončení turnaje úplné a zkontrolované výsledky, a to výhradně do IS webu 

ČBaS 

 u všech turnajů MČR jsou předepsány badmintonové koberce a elektronické ukazatele skóre, které lze 

zapůjčit od ČBaS 

 

Doporučení: 

 zajistit hlavní rozhodčí po celou dobu turnaje (u MČR U13 povinnost) 

 odehrání turnaje jednotnými míči, které zajistí pořadatel 

 

ČBaS hradí: 

 náklady na medaile a diplomy 

 náklady na vrchního rozhodčího 

 

Pokud má některý zájemce specifické požadavky či návrh, jak by mohl ČBaS v rámci pořadatelství pomoci, 

uveďte to, prosím, do přihlášky. 
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