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Rozpis soutěže smíšených družstev žáků  

  

1. Společná ustanovení 

  

1.1. Platnost  

  

Od 1. září 2022 do 31. srpna 2023.  

 

1.2. Řízení soutěže  

  

Soutěž řídí JmBaS prostřednictvím Komise mládeže JmBaS.  

Kontakt: Marián König, 608 200 123, konig@seznam.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.  

  

1.3. Bodování odehraných utkání v rámci soutěže  

  

Za vítězství v utkání dostává družstvo 3 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.  

  

1.4. Termíny jednotlivých kol  

  

Dle termínovaného kalendáře JmBaS pro sezonu 2022/2023.  

Pro jednotlivá kola jsou termíny uvedené v termínovém kalendáři, ve kterých se utkání 

odehraje.  

  

Pořadatel si určí, zda se utkání odehrají v sobotu či v neděli, a také určí časy jednotlivých utkání 

(mezi 8. – 19. hod. s tím, že v 19 hodin musí být vyhlášeny poslední zápasy), vše vydá řádně v 

propozicích.  

   

1.5. Podmínky účasti, soupisky  

  

• Podaná oficiální přihláška s potvrzeným přijetím KM JmBaS do 30.9.2022 

• Vyplněná soupiska (schválená KM JmBaS)  

• Zaplacené pokuty a případné dluhy  

  

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

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

bez platné licence.  

V soutěži startují hráči narození 1.1.2008 a mladší (tzn. kategorie U15, U13 a U11). 

V soutěži nemohou startovat hráči do 50.místa (včetně) žebříčku dvouher kategorie U15 a do 

10.místa (včetně) žebříčku dvouher kategorie U13 ke dni začátku soutěže – 1.9.2022 

  

Na základní soupisce, předložené řídicímu soutěže (KM JmBaS) do 30. září 2022, musí být 

minimálně 3 chlapci a 3 dívky.  

  

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

družstva“ naleznete zde: https://czechbadminton.cz/ke-stazeni-stk .  
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Pořadí hráčů na soupisce družstva není žádným pravidlem určeno ani omezeno. 

 

Jeden hráč nemůže být na soupisce dvou a více družstev. 

  

1.6. Hospodářské podmínky  

  

Družstva startují na vlastní náklady. Veškerá utkání soutěže pořádá JmBaS, který hradí náklady 

na halu a rozhodčí.   

  

1.7. Míče  

  

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

krabici hosté).   

  

Jsou povoleny pouze péřové míče s korkovou hlavou odpovídající pravidlům badmintonu 

vydaných ČBaS 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. 

  

Směrnici o certifikaci a používání péřových míčů naleznete zde:   

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

  

1.8. Počet a pořadí zápasů v utkání  

  

Každé utkání se hraje na 7 zápasů.  

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

  

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

1. Mix, 2. Čtyřhra chlapců, 3. Čtyřhra dívek, 4. druhá dvouhra chlapců, 5. druhá dvouhra dívek, 

6. první dvouhra chlapců, 7. první dvouhra dívek.  
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1.9. Sestava na utkání  

  

Sestavu na utkání musí vedoucí družstev předat vrchnímu rozhodčímu nejpozději 20 minut 

před plánovaným začátkem utkání.   

Rovněž musí informovat vrchního rozhodčího o přítomných hráčích družstva, ze kterých bude 

sestava určena. Tuto informaci musí mít k dispozici obě družstva v utkání.  

   

1.10. Povinnosti oddílů  

  

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

• Respektovat vrchního rozhodčího, který utkání a zápasy řídí.   

  

1.11. Povinnosti pořadatele – KM JmBaS  

  

• Pořadatel je povinen 3 týdny před termínem rozeslat propozice všem týmům, které 

se kola budou účastnit a zároveň je vyvěsit na stránky JmBaS.  

• Pořadatel je povinen zajistit na dané kolo rozhodčího s platnou licencí ČBaS, který 

bude zodpovídat za průběh turnaje a správnost soupisek, a který podepíše originály 

zápisů.  

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

• Pořadatel je povinen do 1 týdne 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 týmům, 

které v daném kole hrály. Originál podepsaný vrchním rozhodčím pořadatel uschová 

pro případ kontroly na základě výhrad soupeře.  

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

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

• vyřešení námitek (lhůty stanoví SŘ).  

• Povinnosti KM – viz platný SŘ vydaný ČBaS.  

 

1.12. Disciplinární opatření  

  



• Po nesehraní 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.  

  

1.13. Ostatní  

  

V zájmu důstojné prezentace soutěží řízených KM 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 nepostihovala pravidla badmintonu, 

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

oblast vydávaný KM JmBaS, bude předseda KM JmBaS vycházet z rozpisu soutěží pro 

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

     



2. Systém soutěže 

  

2.1. Systém soutěže  

     Hraje se systémem každý s každým ve 2 termínech.   



3. Účastníci a rozlosování 

A. SK Slatina A 

B. SK Slatina B 

C. SK Kuklenská Brno 

D. SKP Kometa Brno – Dubýnci 

E. SKP Kometa Brno – Chipsíci 

 

1.  kolo  

SKP Kometa Brno - Dubýnci : SK Slatina B SKP Kometa Brno - Chipsíci : SK 

Kuklenská Brno 

SK Kuklenská Brno : SK Slatina A SKP Kometa Brno - Chipsíci : SK Slatina 

B 

SK Slatina A : SKP Kometa Brno - Dubýnci   

 

2.  kolo  

SK Slatina B : SK Slatina A SKP Kometa Brno - Dubýnci : SKP 

Kometa Brno - Chipsíci 

SK Kuklenská Brno : SKP Kometa Brno - 

Dubýnci 

SK Slatina A : SKP Kometa Brno - 

Chipsíci 

SK Slatina B : SK Kuklenská Brno   

 

 

 

V Brně dne 31. října 2022                     

Marián König, předseda KM JmBaS  

 


