
Rozpis soutěží mládeže /žáků a dorostu/ 

kategorie U 11, U 13, U 15, U 17, U 19 

Jihomoravské oblasti pro sezónu 2022 

                      1. Všeobecné ustanovení  

Soutěže řídí Jihomoravský badmintonový svaz z.s (dále JmBaS) prostřednictvím KM JmBaS.  

Kontakty: Jihomoravský badmintonový svaz z.s Tuřanka 1512/55, Slatina, 627 00 Brno                                  

tel: 602770133,  tomas@prek.cz 

KM: předseda Marián König, 608 200 123, konig@seznam.cz 

Bankovní spojení: 257050978/ 0300    

Pořádkové pokuty:  

Pořádková pokuta se hradí nejpozději do 10 dnů ode dne rozhodnutí KM o udělení pokuty na výše 

uvedený účet JmBaS s tím, že v kolonce "zpráva pro příjemce" se uvede „pořádková pokuta“ a 

„klub/oddíl/jednotlivec“. Do doby zaplacení pořádkové pokuty je závodní činnost jednotlivce/družstva 

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

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

na e-mailovou adresu JmBaS a KM JmBaS. Pořádkové pokuty ukládá KM JmBaS. Odvolání proti 

uložené pořádkové pokutě projednává výkonný výbor JmBaS. Odvolání nemá odkladný účinek. 

Platnost: 1. 9. 2022 – 31. 12. 2022 

V návaznosti na rozpis soutěží mládeže, na soutěžní řád ČBaS a mistrovské soutěže vypsané STK 

ČBaS, vypisuje KM JmBaS tyto soutěže: 

1. Přebor Jm oblasti jednotlivců v kategoriích U 13, 15, 17, 19 

2. Kvalifikace na MČR oblasti jednotlivců – jednotlivců v kategoriích U 13, 15, 17, 19 

3. Kvalifikace na MČR jednotlivců v kategorii U11 

4. Otevřené turnaje GPC, GPD, GPE 

5. Turnaje GPF  

Věkové kategorie 

U19 – hráči narozeni 1. 1. 2004 a později  

U17 – hráči narozeni 1. 1. 2006 a později  

U15 – hráči narozeni 1. 1. 2008 a později  

U13 – hráči narozeni 1. 1. 2010 a později 

U11 – hráči narozeni 1.1.2012 a později 



• pořadatel zašle propozice s určením vrchního rozhodčího s platnou licencí STK na e-mail: 

stk@jmbadminton.cz.   

• Po kontrole se propozice zveřejní na webu JmBaS a v Informačním systému včas propozice 

ve formátu PDF to nejpozději tři týdny před termínem konání turnaje.  

• Vrchní rozhodčí bude zpracovávat výsledky výhradně na BTP (Badminton Tournament          

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

• STK poskytne licenci BTP vrchnímu rozhodčímu (match control) 2 týdny před zahájením            

turnaje.  

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

výhradně pro konkrétní turnaj, pro nějž byla licence poskytnuta.  

• Zveřejnění turnaje na internetu skrze BTP je možné nejdříve od okamžiku poskytnutí licence.  

• 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. 

• Oddíl či zákonný zástupce je povinen elektronicky (e-mailem) přihlásit hráče a u párových 

disciplín uvést jméno partnera a zaslat na adresu uvedenou v propozicích turnaje.  

• Uzávěrka přihlášek je ve středu před termínem konání turnaje. 

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

• Nasazení dle aktuálního průběžného žebříčku. 

• Vrchní rozhodčí zveřejní startovní listinu do 12 hod ve čtvrtek před konáním turnaje 

prostřednictvím BTP. 

• Ve čtvrtek do 18 hod zašle tp soubor turnaje na adresu STK: stk@jmbadminton.cz 

• Komise mládeže a STK JM oblasti provede losování turnaje a TP vylosovaného                           

turnaje odešle zpět vrchnímu rozhodčímu, který toto rozlosování turnaje zveřejní                          

nejpozději ve čtvrtek do 24 hod.  

• 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.  

• V případě, že se nedostaví na turnaj v dané disciplíně více jak dva nasazení hráči, či 

páry má vrchní rozhodčí právo danou disciplínu přelosovat. 

     

1) Vrchní rozhodčí po ukončení turnaje nahraje do Informačního systému (max. do středy) úplné a 

zkontrolované výsledky a nechá je schválit STK JmBaS Ihned po ukončení turnaje nahlásí 

výsledky správci stránek JmBaS.: stk@jmbadminton.cz 

2) Pořadatel zajistí s výjimkou Oblastních přeborů, vrchního rozhodčího s platnou licencí  

(viz: https://czechbadminton.cz/rozhodci). Rozhodčí pro OP podléhá nominaci STK nebo KM. 

3) V zájmu důstojné prezentace soutěží řízených KM 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 (pro OP je toto povinné). 

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. Nedodržení tohoto ustanovení při OP může mít za 

následek pořádkovou pokutu až do výše 300,- Kč za každého provinivšího se hráče/pár. 

https://czechbadminton.cz/rozhodci


4) Pokud hráč obdrží od vrchního rozhodčího žlutou kartu, je povinen zaplatit pokutu 200 Kč, v 

případě červené karty je povinen zaplatit 500 Kč. na účet JmBaS z.s. 

5) Všechny turnaje GP se hrají s péřovými míči s korkovou hlavou dle Směrnice o certifikaci míčů. 

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

pravidlům a, má tento druh a typ přednost před ostatními míčky. Typ těchto míčů podléhá 

schválení příslušné řídící STK. V opačném případě se hraje míčky, které dodávají pro utkání 

hráči sami a o spotřebované míče se dělí rovným dílem. 

6) Námitky se podávají podle příslušných ustanovení SŘ. 

             

      

Neúčast přihlášených hráčů v hlavní soutěži turnajů OP a GPC   

V případě neúčasti přihlášeného hráče bez řádné omluvy a doložení důvodů neúčasti, uloží KM tomuto 

hráči zákaz startu na dalším turnaji kategorie OP a GPC a pořádkovou pokutu minimálně ve výši 

startovného za všechny disciplíny, ve kterých byl přihlášen a nebyl v příslušné disciplíně nahrazen jiným 

hráčem.  

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 KM zváží případný zákaz startu na dalším turnaji a uložení pořádkové 

pokuty. 

Nedohráni zápasu:  

V případě, že hráč nedokončí nebo vzdá zápas v jedné disciplíně, nemůže již nastoupit ani v dalších 

zápasech ostatních disciplín. 

2. Oblastní přebory 

Z oblastních přeborů se nepostupuje na MČR.   

Oblastní přebory jsou nejprestižnější turnaje JM Oblasti a jsou uzavřeny pro hráče jiných oblastí Vítěz 

Oblastního přeboru získává titul: 

„Přeborník Jihomoravské oblasti“ 

Oddíl či zákonný zástupce je povinen elektronicky přihlásit hráče a u párových disciplín uvést jméno 

partnera. Uzávěrka přihlášek je ve středu před termínem konání turnaje přes IS ČBaS. 

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

dle aktuálního průběžného žebříčku v době uzávěrky přihlášek  

Soutěž řídí vrchní rozhodčí s platnou licencí delegovaný KM a STK JmBaS. 



3 . Kvalifikační turnaje na MČR  
Turnaje se vypisují v kategoriích U11,13,15,17,19. Turnaje jsou uzavřeny pro hráče jiných oblastí s 

výjimkou: v případě párů složených hráči ze 2 různých oblastí má tento pár právo zúčastnit se 

kvalifikačního turnaje v jedné z oblastí do které patří jeden z hráčů dvojice a vybojovat si tak 

postup. Přípustné však dále není, pokud si v jedné oblasti pár postup nevybojuje, aby se pak 

zúčastnil kvalifikačního turnaje v oblasti druhé. Podmínkou jsou dále alespoň 3 společné účasti 

na turnajích v kalendářním roce a kategorii, ve které chtějí takto startovat v kvalifikačním turnaji 

(pokud nejde o dlouhodobé zranění). 

Na turnajích nesmí startovat hráči s přímým postupem na MČR.  

Postupy na MČR mají právo postupu hráči – viz platný rozpis soutěží ČBaS pro danou sezonu Veškeré 

postupy podléhají nominaci KM JmBaS.  Nominováni budou vždy celé (úplné) páry. 

4 . Kvalifikační turnaj na MČR U 11  
Kvalifikační turnaj na MČR U 11 se bude konat max min 14 dní před konáním MČR. Veškeré 

podrobnosti o velikosti kurtu, výše sítě, počítání a herního systému řeší nadřazený RS ČBaS. Počty 

nominovaných hráčů bude upřesněn v průběhu sezony na základě rozhodnutí ČBaS 

V případě, že se z důvodu malého počtu hráčů nebude kvalifikační turnaj konat vyhrazuje si KM a STK 

JM oblasti právo nominovat hráče na MČR U11 dle žebříčku kategorie U13, doporučení trenérů či 

vedoucích družstev. 

5.  Turnaje GPC, GPD, GPE, GPF pořádané v JM 

oblasti  

Turnaje jsou vypsány v kategoriích U 13, U 15, U 17, U 19 a jsou všechny otevřené 

Pořadatelé a termíny turnajů jsou uvedeny v termínovém kalendáři pro danou sezónu. 

Turnaje mají omezený počet účastníků, a to pouze s ohledem na počet kurtů (v kompetenci pořadatele, 

po konzultaci s KM), s vyloučením hráčů s umístěním do 8. místa, a to u GPC a do 24.místa u GPD 

a u GPE nesmí startovat hráči do 48. místa na žebříčku platném v době uzávěrky přihlášek.                                                          



Na otevřených turnajích GPC, GPD a GPE mohou startovat se souhlasem Oblastního svazu i hráči 

bez české licence, ale bez nároku na zisk bodů a zařazení do žebříčku GP. Tato skutečnost musí být 

uvedena v propozicích turnaje.  

Turnaj typu GPF lze uzavřít pro hráče pořádajícího oddílu a/nebo příslušné oblasti dle rozhodnutí 

pořadatele. Za účast na turnaji typu GPF nepřísluší bodový zisk. 

Hráč se může v případě jednodenního turnaje přihlásit pouze na jeden turnaj jednoho pořadatele (tj. 

nelze se přihlásit do více turnajů v jednom kalendářním dnu a pak si vybrat jeden a z ostatních se 

odhlásit; pokud pořadatel v ten samý den pořádá na stejném místě 2 turnaje, pak lze hrát v obou. 

Pořadatel může to pravidlo omezit dle svého uvážení a uvede tuto skutečnost v propozicích).  V 

případě řádného nedokončení (nedohrání) turnaje se hráč nesmí přihlásit do jiného turnaje v době 

trvání hráčem nedokončeného turnaje.  

Pořadatel má právo udělit po jedné DK do každé disciplíny. U párových disciplín celému páru. 

Podmínkou pro start v kategorii U 13 je: zvládnutí základních znalostí o badmintonu, pravidel, počítání, 

včetně počítání párových disciplín. viz Rozpis soutěží ČBaS pro sezonu 2022 a poslední platná pravidla. 

Systém – K.O. na 1 porážku s jedním zápasem o pořadí hráčů vyřazených v 1.kole u kategorie U13 a 

U15. Je možný i jiný herní systém. Nutno uvést v propozicích turnaje. 

Nasazování – viz platný Rozpis soutěží ČBaS pro danou sezonu pro jednotlivé kategorie. 

6 . Ostatní  
V případě, že se vyskytne případ, který by konkrétně nepostihovaly pravidla badmintonu, soutěžní řád, 

či další oficiální dokumenty, všechny vydávané JmBaSaS, či rozpis soutěží pro JM oblast vydávaný KM 

JmBaS, bude předseda KM JMBaS vycházet z rozpisu mládeže vydávaného STK ČBaS s ohledem na 

JM oblast. 

1.9.2022 

 König Marián 

KM JmBaS 


