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Všeobecná ustanovení 

 

1. Řízení soutěže, komunikace s STK JmBaS 

  

 Soutěž řídí STK Jihomoravského badmintonového svazu (Dále jen „STK JmBaS“). 

 Kontakty: Jana Nezvalová, e-mail: j.nezvalova@centrum.cz, telefon: 728 835 747. 

 

2. Bankovní spojení 

 

 Pro všechny platby /startovné, pokuty, přestupy, poplatky a vše ostatní/ byl zřízen účet: 

 

257050978/0300 

 

3. Pořádkové pokuty 

 

 Pokud není stanoveno jinak, je pořádková pokuta splatná nejpozději do 10 dnů ode dne 

rozhodnutí STK JmBaS o udělení pokuty na výše uvedený účet JmBaS s tím, že 

v kolonce „zpráva pro příjemce“ se uvede „pořádková pokuta“ a název klubu/oddílu 

či příjmení jednotlivce. 

 

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

příkazu bance pro zaplacení pořádkové pokuty, je klub/oddíl/jednotlivec povinen 

odeslat elektronicky na e-mail j.nezvalova@centrum.cz. 



4. Platnost 

 

 Tento rozpis soutěží dospělých je platný pro období 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022. 

 

Turnaje GPC, GPD, GPE, OP 

 

 Typy turnajů pod správou STK JmBaS – GPC, GPD, GPE, OP. 

 Disciplíny – dvouhra mužů, dvouhra žen, čtyřhra mužů, čtyřhra žen a smíšená čtyřhra. 

 Startovné – startovné se platí pořadateli turnaje ve výši předepsané propozicemi turnaje. 

o Hospodářské podmínky – hráči startují na vlastní náklady, pokud není 

pořadatelem turnaje stanoveno jinak. 

 Omezení počtu hráčů na turnaji – na GPC, GPD, GPE lze, nutno uvést tuto informaci 

v propozicích. Na OP počet hráčů omezit nelze, avšak smí zde startovat pouze hráči JM 

oblasti. 

 Na stránkách ČBaS a JmBaS budou zveřejňovány propozice turnajů zařazených 

do seriálu GP, OP, MČR uvedených v termínovém kalendáři. Ostatní turnaje jsou turnaji 

komerčními a jejich zveřejnění podléhá poplatku podle platného sazebníku. 

Tzn. do termínového kalendáře již nelze zařazovat další turnaje seriálu GP, OP a MČR, 

proto na tyto turnaje, které nejsou v termínovém kalendáři, neposílejte propozice 

na svaz, pokud je nemáte jako komerční akci. 

 

Povinnosti pořadatelů turnajů 

 

 Vydat propozice (nejpozději 3 týdny před pořádáním turnaje) v elektronické 

podobě ve formátu PDF – tyto propozice zaslat STK JmBaS, které je 

po kontrole nechá zveřejnit na stránkách JmBaS. 

 

Náležitosti propozic – musí obsahovat název pořadatele, datum, místo, vrchního 

rozhodčího, hospodářské podmínky, startovné, disciplíny, systém hry, počet 

kurtů, datum přihlášek, kontaktní osobu pro přihlášky, předběžný časový plán. 

 

 Zajistit vhodnou halu pro pořádání turnaje. 

 Zajistit vrchního rozhodčího s platnou licencí ČBaS, který bude na turnaji 



po celou dobu konání přítomen (vyjma OP). 

 Využívat pro turnaj informační systém (dále jen IS) ČBaS (přihlašování, 

výsledky ad.). 

 Pořadatel OP – přihlášky pro turnaj nejpozději 1 týden před konáním turnaje (tj. 

předchozí neděle před termínem turnaje). 

 Na oblastní přebor deleguje STK JmBaS rozhodčího s platnou licencí ČBaS. 

(Informace pořadateli a rozhodčímu bude předána 4 týdny před konáním OP). 

 Je povinností pořadatele OP plně spolupracovat s delegovaným rozhodčím. 

 

Námitky 

 

Námitky se podávají podle příslušných ustanovení SŘ. 

 

Hodnocení turnajů GP, žebříčky 

 

Viz rozpis STK ČBaS – Rozpis soutěžní jednotlivců – dospělí 2021 – 2022. 

 

Technická ustanovení 

 

 Předpis 

 Hraje se podle Soutěžního řádu, Pravidel badmintonu, ustanovení tohoto 

Rozpisu soutěží jednotlivců – dospělí a propozic turnajů. 

 Porušení pravidel Soutěžního řádu, Pravidel badmintonu a tohoto Rozpisu 

soutěží podléhá disciplinárnímu řízení dle příslušných ustanovení 

Disciplinárního řádu. 

 

Právo startu 

 

 hráči s platnou licencí pro turnaje GPC, na turnajích GPD a GPE mohou 

startovat hráči bez licence, avšak bez nároků na body a umístění v žebříčku. 

 věkové omezení – ne mladší než hráči spadající do kategorie U17 

 turnaje GPC a GPD jsou otevřené 

 OP – pouze pro hráče spadající do JM oblasti 



 zahraniční hráči bez české licence (bez nároků na zisk bodů a zařazení 

do žebříčků GP). 

 

V zájmu důstojné prezentace soutěží řízených STK JmBaS jsou hráči povinni 

nastupovat k utkáním výhradně ve sportovním badmintonovém oblečení. V párových 

disciplínách je doporučeno, aby každý pár dodržel alespoň u trik barevnou jednotnost. 

Hráč, hlásící se jako volný do párové disciplíny, musí mít k dispozici triko bílé barvy, 

pro možnost dodržení předchozího ustanovení. Ke kontrole a posouzení dodržení tohoto 

ustanovení je oprávněn a pověřen vrchní rozhodčí. 

Pro OP je toto povinné. 

 

Hrací systém 

 

 Vylučovací systém – na jednu porážku (K. O. systém). Při losování je nutné dodržet 

zásadu, aby se v 1. kole nestřetli hráči stejného oddílu (oblasti), pokud je to možné. 

 Při nižším počtu účastníků (max. 4 jednotlivci/páry) lze hrát i ve skupinách. 

 OP se odehraje výhradně vylučovacím systémem na jednu porážku (K. O. systém). 

 Na OP JmBaS se musí odehrát i západy o 3. místo ve všech disciplínách. 

 

Nasazení a losování hráčů 

 

 Podle posledního vydání aktuálního průběžného žebříčku sezóny s předsazením hráčů 

ze světového žebříčku dospělých, a to ve dvouhrách do 250. místa a ve čtyřhrách 

do 125. místa. 

 Nasazování podle počtu přihlášených hráčů, viz RS Jednotlivců – dospělí 2020-2021 

vydávaného ČBaS, str. 12. 

 Pro nasazení ve čtyřhrách platí pořadí podle nejnižšího součtu pořadí u příslušného páru 

a disciplíny. 

 V případě stejného součtu více párů, se pořadí těchto párů určuje hráčem s nejvyšším 

umístěním na žebříčku příslušné disciplíny. V případě rovnosti všech kritérií rozhoduje 

o nasazení los. 

 Nasazení provádí vrchní rozhodčí ze seznamu přihlášených hráčů. 

 Losování provádí STK JmBaS ve čtvrtek před konáním turnaje. 



Divoké karty 

 

 Žádost o DK se posílá na předepsaném formuláři STK JmBaS, která o jejím 

přidělení či zamítnutí rozhodne do 2 dnů po uzávěrce přihlášek na turnaj. 

 STK JmBaS a pořadatel má každý právo přidělit max. 1 DK do každé disciplíny 

pro turnaj. 

 

Neúčast přihlášených hráčů 

 

V případě neúčasti přihlášeného hráče na OP bez písemné omluvy bude hráči uložena 

pokuta až ve výši 500 Kč. Při dodatečné omluvě a doložení důvodů neúčasti posoudí 

STK JmBaS jejich závažnost v návaznosti na výši uložené pořádkové pokuty. 

 

 Nedokončení soutěže 

 

V případě, že důvodem nedokončení soutěže bylo zranění, které nemohl na místě 

posoudit vrchní rozhodčí, je hráč povinen doložit následně lékařské potvrzení ze dne, 

kdy ke zranění došlo. Pokud hráč nedohraje rozehranou soutěž příslušné disciplíny 

bez závažných důvodů, nebudou mu v této disciplíně započteny body do žebříčku 

a STK JmBaS zváží případný zákaz startu na dalším turnaji a uložení pořádkové pokuty. 

 

 Nedohrání zápasu 

 

V případě, že hráč nedokončí nebo skrečuje zápas v jedné disciplíně, nemůže již 

nastoupit ani v dalších zápasech ostatních disciplín. 

 

Rozhodčí 

 

 Každý turnaj řídí vrchní rozhodčí s platnou licencí. 

 Vrchní rozhodčí odpovídá za řádný a regulérní průběh soutěže, kontrolu platnosti 

licencí, správné a úplné zpracování výsledků. Náklady související s činností vrchního 

rozhodčího nejsou hrazeny ČBaS (s výjimkou MČR) ani JmBaS. 



 Nesplnění tohoto ustanovení nebo podvodné uvedení jména jiného vrchního rozhodčího 

ve výsledkové listině má za následek pořádkovou pokutu ve výši 500,- K a nezapočítání 

výsledků turnaje do žebříčku GP až do doby zaplacení této pořádkové pokuty. 

 V zájmu důstojné prezentace soutěží řízených STK JmBaS je vrchní rozhodčí povinen 

nosit v průběhu turnaje červené triko nebo mikinu s logem ČBaS a je povinen řídit se 

směrnicí. 

 Vrchní rozhodčí bude zpracovávat výsledky výhradně na BTP (Badminton Tournament 

Planner), licenci na daný turnaj poskytne STK JmBas z.s. STK JmBaS poskytne licenci 

BTP vrchnímu rozhodčímu 2 týdny před zahájením. 

 Vrchní rozhodčí je povinen pro turnaj využívat Informační systém ČBaS. 

 

Licence BTP a losování turnaje 

 

 Pořadatelé a vrchní rozhodčí (match control) jsou oprávněni licenci BTP použít pouze 

a výhradně pro konkrétní turnaj, pro nějž byla licence poskytnuta.  

o Zveřejnění turnaje na internetu skrze BTP je možné nejdříve od okamžiku 

poskytnutí licence.  

o Po ukončení turnaje a odeslání výsledků nesmí pořadatel ani vrchní rozhodčí 

(match control), kterým byla licence poskytnuta, tuto licenci nadále používat. 

Za ukončení turnaje se pro účely tohoto ustanovení považuje nedělní půlnoc 

po odehrání turnaje. Veškeré další použití licence po tomto turnaji se považuje 

za porušení licenčních ustanovení a má za následek uplatnění veškerých 

případných sankcí z neautorizovaného použití vůči osobě, která toto ustanovení 

porušila. 

o Oddíl či zákonný zástupce je povinen v ISu ČBaS přihlásit hráče a u párových 

disciplín uvést jméno partnera.  

o Uzávěrka přihlášek nejpozději 5 dnů předem (pondělí před termínem konání). 

Pozdě zaslané přihlášky mohou být akceptovány pouze do zveřejnění startovní 

listiny na webu tournamentsoftware.com a to ve středu před konáním turnaje. 

Pokud budou pozdě zaslané přihlášky akceptovány, pak pouze pod pořádkovou 

pokutou ve výši 100,- Kč za každého hráče a disciplínu formou zvýšeného 

startovného. 



o Startovné je v kompetenci pořadatele a není stanovena žádná min ani max. 

hranice. 

o Nasazení dle aktuálního průběžného žebříčku. 

o Vrchní rozhodčí zveřejní startovní listinu do 12 hod. ve středu před konáním 

turnaje prostřednictvím BTP. 

 

 Ve čtvrtek do 15 hod. zašle vrchní rozhodčí tp soubor turnaje na adresu předsedy 

komise STK JmBaS:        

o STK JmBaS provede losování turnaje a TP vylosovaného turnaje odešle zpět 

vrchnímu rozhodčímu, který toto rozlosování turnaje zveřejní nejpozději 

ve čtvrtek do 24 hod.  

o Jestliže se jakýkoliv přihlášený hráč nedostaví na daný turnaj, či nezaplatí       

startovné předepsané v propozicích, pozastaví STK tomuto hráči platnost licence 

do doby uhrazení startovného.  

o V případě, že se nedostaví na turnaj v dané disciplíně více jak dva nasazení 

hráči, či páry má vrchní rozhodčí právo danou disciplínu přelosovat. 

 

 Rozhodčí je povinen neprodleně odeslat výsledky turnaje (výsledky turnaje na 

předepsaném formuláři vč. herních plánů – „pavouků“ a TP soubor) STK JmBaS na e-

mail: reichman@moraviapharm.cz, nejpozději však do neděle půlnoci daného termínu 

konání turnaje. Nedodržení ustanovení má za následek pořádkovou pokutu až do výše 

500 Kč. 

 

Míče 

 

 Pokud pořadatel nebo řídící svaz dodává pro turnaj GP, OP nebo jeho část míče 

odpovídající pravidlům, má tento druh a typ přednost před ostatními míčky. V opačném 

případě sehraje míčky, které dodávají pro utkání hráči sami a o spotřebované míče se 

dělí rovným dílem. 

 Doporučené míče pro turnaje GPC, GPD, GPE jsou péřové s korkovou hlavou, dle 

Směrnice o certifikaci míčů typy 1, 2. V případě dohody hráčů lze hrát i s míči, které 

nespadají do kategorie 1, 2. 

mailto:reichman@moraviapharm.cz


 Doporučené míče pro turnaje OP jsou péřové s korkovou hlavou, dle Směrnice 

o certifikaci míčů typy 1, 2, výjimky nejsou povoleny. 

 Směrnice je zde:  

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

 Přednost mají péřové míče před plastovými. 

 

Oblastní přebor – nominace na MČR 

 

 Nominováni budou vítězové jednotlivých disciplín. 

 V párových disciplínách bude nominován celý pár, který vyhrál. 

 Pokud má jeden z páru přímý postup na MČR a nebude na něm hrát s hráčem, se kterým 

vyhrál OP, bude nominován pár, který se umístil na 2. místě. 

 Pokud i u páru na 2. místě nastane situace jako u vítězného páru, pak bude nominován 

hráč bez přímého postupu z vítězného páru s hráčem, kterého si vybere (se kterým se 

domluví). 

 V případě, že oba hráči vítězného páru mají přímý postup, pak je nominován pár na 

2. místě. Pokud se na 2. místě umístí pár, kdy jeden hráč má přímý postup a druhý ne 

a nebudou spolu hrát na MČR, pak hráč bez přímého postupu si k sobě může domluvit 

spoluhráče. 

 V případě, že hráči na prvních dvou místech mají přímý postup, budou pro nominaci 

vybráni hráči z následujících pozic dle umístění a zároveň s ohledem na žebříčkové 

postavení v kategorii dospělých. U juniorských hráčů kategorie U19 se bude přihlížet 

i na žebříček kategorie U19, kdy pro upřednostnění tohoto hráče je rozhodující umístění 

do 16. místa v dané disciplíně. V případě párových disciplín dostane přednost celý pár, 

který spolu hrál na OP. 

 

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


Bodovací tabulka viz Rozpis soutěží dospělých – jednotlivci 2020 – 2021, strana 16, odkaz 

zde: 

https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Rozpis_soutezi_dospelych_jednotlivci_20-

21_14072020.pdf 

 

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 jednotlivce, dospělí 2020/2021, vydávané STK ČBaS s ohledem na JM oblast. Pokud 

by došlo k tomuto, STK JmBaS vydá závazné výkladové stanovisko, které následně do RS 

doplní. 

 

V Rosicích dne 1. září 2021 

Jana Nezvalová 

Předseda STK JmBaS 
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