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Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých 

2. – 6. liga 

 

1. Společná ustanovení pro 2. – 6. ligu 

 

1.1. Platnost 

 

Od 1. září 2022 do 31. srpna 2023. 

 

1.2. Řízení soutěže 

 

Soutěž řídí JmBaS prostřednictvím STK JmBaS. 

Kontakt: Jana Nezvalová, 728 835 747, stk@jmbadminton.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 

 

V základní části – 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. 

 

V play-off se body počítají stejně, jako v základní části. Utkání může skončit i remízou. 

Licitování bude pouze ve finálových utkáních a utkáních o 3. místo. Bude se „licitovat“ 

o nastaveném zápase (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. 

 

Utkání se vždy i za zřejmě jasného výsledku dohrávají. 

mailto:stk@jmbadminton.cz


1.4. Termíny jednotlivých kol 

 

Dle termínovaného kalendáře ČBaS 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 – viz bod 1.12 rozpisu soutěže – povinnosti pořadatele. 

 

Pokud termín kola ligy připadne na prázdniny, pak je pořadatel povinen kolo uspořádat takto: 

na začátku prázdnin pouze v sobotu, na konci prázdnin pouze v neděli. 

 

Pro 2., 3., 4., 5. a 6. ligu platí – předehrát utkání mimo 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). 

• Povinnosti informovat STK JmBaS a pořadatele o předehrání kola – a to nejpozději 

4 týdny před termínem kola (tj. před vydáním propozic). V případě předehrání 

a pozdního oznámení pořadateli, může pořadatel požadovat náhradu nákladů 

za rezervaci kurtů, když již rezervaci nebylo možné změnit či zrušit a kurty musel 

zaplatit. 

• 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 pořadateli daného kola, a to nejpozději 

do termínu daného kola. V případě nedodání výsledků pořadateli, nebude pokuta (viz 

bod 1.15. tohoto rozpisu) vymáhána na něm, ale bude vymáhána na oddílech, které si 

utkání předehrály a nesplnily svou povinnost. 

 

 



Změna pořadatelství je možná za podmínek: 

• Písemný souhlas obou oddílů, které si pořadatelství vyměňují. 

• Povinnosti informovat STK JmBaS a to nejpozději 4 týdny před termínem kola. 

• Při změně pořadatele nedochází ke změně utkání, které se v daném kole mají odehrát. 

(Tj. nepřesunuje se celé kolo, pouze se změní pořadatel daného kola.) 

 

1.5. Podmínky účasti, soupisky 

 

• Podaná oficiální přihláška s potvrzeným přijetím STK JmBaS. 

• Zaplacené startovné. 

• Vyplněná soupiska (schválená STK JmBaS). 

• Zaplacené pokuty a případné dluhy. 

 

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. 2022.  

 

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 základní soupisce, předložené řídicímu soutěže (STK JmBaS) do 30. září 2022, 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 . 

 

Pouze pro 6. ligu platí následující – na soupisce též mohou být uvedeni i neregistrovaní hráči. 

Těmto hráčům je povolen start v maximálně třech utkáních. Pro další působení v soutěži se 

musí zaregistrovat a mít platnou licenci. Pokud hráč odehraje 4 a další utkání bez licence, budou 

jeho zápasy kontumovány ve prospěch soupeře. 

 

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

 

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


Pravidla pro výpomoc mezi týmy 

 

Pokud vám bude vypomáhat hráč/hráči z nižšího týmu, kteří nemají žebříčkové pořadí, pak se 

připisují vždy na konec za posledního hráče na soupisce.  

Příklad – pokud máte na soupisce "A" 6 hráčů, pak další dostane v singlu i deblu pořadí 7 (zde 

už si pro tohoto hráče pořadí pro čtyřhru neurčujete). Další bude mít číslo 8, další 9 atd. 

Pokud hráč má žebříčkové pořadí, nastoupí na příslušné pozici dle tohoto pořadí. 

Nemusí se ctít pořadí z nižší soupisky. 

 

Dopsání hráče na soupisku 

 

Pokud budete chtít dopsat hráče, který není uveden na žádné soupisce, pak se, pokud má 

žebříčkové pořadí, zapíše na příslušnou pozici na soupisce. Pokud hráč nemá žebříčkové pořadí, 

pak se postupuje stejně jako u výpomoci – připisuje vždy na konec za posledního hráče 

na soupisce. 

 

1.6. 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. 

 

1.7. Míče 

 

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

krabici hosté).  

 

Pro 2. ligu jsou povoleny pouze péřové míče s korkovou hlavou odpovídající pravidlům 

badmintonu vydaných ČBaS a zároveň odpovídající Směrnici o certifikaci a používání 

péřových míčů – kategorie 1, 2. 

 

Směrnici o certifikaci a používání péřových míčů naleznete zde:  

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

 

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


Pro 3. – 6. ligu 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. 

 

1.8. 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. 1.3 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. 

 

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. Zahraniční hráči v utkání a na soupisce 

 

Pravidla pro start zahraničních hráčů v utkání jsou uvedena v RS ČBaS pro sezonu 2022/2023. 

Tato pravidla platí i pro soutěže družstev JmBaS. 

 

 Pořadí zahraničních hráčů na soupisce 

 

Pravidla pro uvedení zahraničního hráče bez postavení na českém žebříčku na soupisku jsou 

následující: 

• Buďto bude zahraniční hráč uveden na soupisce před všemi českými hráči se 

soupiskovým pořadím 0, 

• nebo bude na soupisce uveden jako hráč bez žebříčkového pořadí. 



 

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

 

1.11. Podmínka hráčů pro účast v play-off, play-down 

 

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). 

 

1.12. Povinnosti pořadatele 

 

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

kola budou účastnit a zároveň je poslat STK JmBaS, které je nechá vyvěsit na stránky 

JmBaS. Případné pozdní zaslání propozic – viz bod. 1.15. 

Pokud pořadatel propozice nevydá v řádném termínu (3 týdny před kolem – tj. do neděle 

23.59 hod.) ani po urgencích do 3 dnů po daném termínu, STK JmBaS určuje, že se kolo 

odehraje v sobotu (popř. na neděli, pokud by kolo připadlo na týden, kdy jsou prázdniny 

– viz bod 1.4) daného termínu v 10.00 a ve 12.00 hodin. Pořádající oddíl zajistí halu, 

rozhodčího ad. 

 

• 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. 

◦ Povinnosti vrchního rozhodčího – řídit průběh ligového kola, mimo jiné 

zkontrolovat sestavy na utkání z hlediska správného pořadí v souladu se soupiskou 

(zjištěné závady se odstraňují před seznámením soupeřů se sestavami), schvalovat 

pořadí zápasů mimořádné vůči Rozpisu soutěže, připravit formuláře zápisů 

o utkáních, zajistit jejich řádné vyplnění. 

 

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

 

• Pořadatel je povinen do 1 dne po odehrání turnaje poslat zápis v podobě řádně 

vyplněného elektronického formuláře a naskenovaný/vyfocený originál emailem 



současně STK JM oblasti a týmům, které v daném kole hrály. Originál podepsaný 

vrchním rozhodčím pořadatel uschová pro případ kontroly na základě výhrad soupeře. 

 

• Pořadatel má právo určit si v daném kole pořadí jednotlivých utkání nehledě na pořadí 

uvedené v tomto RS. 

 

• Družstvo, za které startovali náhradníci z nižších družstev, tuto skutečnost uvede 

(nechá uvést) v zápisu. Pokud tak neučiní, jedná se o neoprávněný start hráče a bude 

postupováno dle platného SŘ. 

 

1.13. Povinnosti oddílů 

 

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

• Respektovat vrchního rozhodčího, který utkání a zápasy řídí. 

• Povinnost vítěze 2. ligy zúčastnit se baráže o 1. CL. 

• Povinnost týmu na 2. místě 2. ligy být připraven jet na baráž o 1. CL, pokud by vítěz 

nemohl ze závažných důvodů jet. 

• Dostavit se k utkání v termínu určeném propozicemi a rozpisem soutěží. Pozdní vydání 

propozic pořadatelem není důvodem k přeložení utkání na jiný termín (viz SŘ). 

 

1.14. Povinnosti STK 

 

• STK vyvěsí po obdržení zápisu o utkání neoficiální výsledky na stránky JmBaS – 

záložka STK – Neoficiální výsledky lig. 

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

před dalším kolem. Výsledky budou zveřejněny všechny najednou. Zároveň s tímto 

budou na webu JmBaS zveřejněny 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. 

 

  



1.15. Disciplinární opatření 

 

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

poslední. 

• Za neodeslání zápisu včas: 200 Kč. Tato pokuta se týká organizátorů jednotlivých kol. 

• Za neúčast v baráži o 1. CL: pokuta 2000 Kč. (Pokud tým oznámí svou neúčast před 

finále 2. ligy – tj. v případě vítězství nemá zájem na baráž jet, pokuta se na něj 

nevztahuje.) Pokud svou účast na baráži o 1. CL potvrdí a následně z jakéhokoliv 

důvodu se nebude moci zúčastnit a zároveň pojede náhradník, pokuta se stanovuje 

na 1000 Kč. 

• Za nezajištění licencovaného rozhodčího: pokuta 500 Kč (týká se 2. ligy). 

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

disciplinárního řízení. 

• Pozdní zaslání propozic pro jednotlivá kola lig: pokuta až 1000 Kč. Termín je neděle 

23.59 hod., tři týdny před herním víkendem. Výše pokuty se bude řídit velikostí 

zpoždění a historií prohřešků oddílu. 

 

1.16. Přenechání práva startu v soutěži družstva v soutěži 

 

Pro přenechání práva startu v soutěži družstev se oddíly řídí dokumentem „Přenechání práva 

startu v soutěži družstva v soutěži“, který je vyvěšen na stránkách JmBaS. Tento dokument platí 

pro každou sezonu. 

 

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

  



2. Systém soutěže 2. – 6. liga 

 

2.1. Systém soutěže 

 

Soutěž se hraje ve dvou částech – základní část a nástavbová část (která se skládá z play-off 

a play down). 

Baráž je rovněž součástí této soutěže. Více informací k baráži – bod 2.4. tohoto rozpisu soutěže. 

Žádné utkání si nelze předehrát před řádným termínem, který je daný v termínovém kalendáři. 

 

2.2. Základní část 

 

V základní části se hraje systémem každý s každým (8 týmů). Hraje se turnajově. V jednom 

kole jsou pořadatelé vždy 2 týmy. Během základní části bude každý tým 1x pořadatelem. 

 

Rozpis utkání základní část – obecný přehled 2. – 5. liga 

1. kolo 

 Pořadatel: A Pořadatel: E 

A – B F – G 

A – C E – H 

B – D E – G 

  

2. kolo 

 Pořadatel: B Pořadatel: D 

B – C A – D 

B – G A – E 

C – H D – F 

G – H E – F 

 

3. kolo 

 Pořadatel: F Pořadatel: C 

A – H C – E 

B – F D – G 

F – H C – D 

 

4. kolo 

 Pořadatel: H Pořadatel: G 

D – E A – F 

D – H A – G 

B – H C – F 

B – E C – G 

 



Rozpis utkání základní část – obecný přehled 6. liga 

 

1. kolo 

 Pořadatel: A Pořadatel: D 

A – B D – E 

A – C D – F 

B – C E – F 

  

2. kolo 

 Pořadatel: E Pořadatel: F 

A – D B – F 

A – E C – F 

 

3. kolo 

 Pořadatel: C Pořadatel:  

A – F  

C – D  

C – E  

 

4. kolo 

 Pořadatel: B Pořadatel:  

B – D  

B – E  

 

2.3. Nástavbová část (play-off a play-down) 

 

Po této základní části bude probíhat nástavbová část. V ní zůstanou body ze základní části 

a týmy budou rozděleny na 2 skupiny. 

V první skupině (A) budou týmy na 1. – 5. místě dle umístění po základní části. Druhá skupina 

(B) budou týmy na 6. – 8. místě dle umístění po základní části. Skupina A se bude hrát 

turnajovým systémem – každý s každým ve dvou kolech. Skupina B bude hrát taktéž každý 

s každým, ale týmy se utkají dvakrát. 

 

Zde mají právo pořadatelství týmy na 1. a 2. místě a 6. a 7. místě. Pořadatelé play-off mohou 

požadovat finanční spoluúčast zúčastněných týmů pouze za pronájem haly. Toto musí být 

předem oznámeno a uvedeno v propozicích daného kola, s přesně stanovenou částkou. 

 

Pokud kolo nebude chtít nikdo pořádat, STK určí místo a hodinu na náklady všech týmů, které 

budou v dané skupině a daném kole startovat.  

 



Rozpis utkání nástavbová část (play-off) – obecný přehled 

1. kolo nástavbové části (5. kolo) 

Skupina A, pořadatel: 1. po základní části Skupina B, pořadatel: 6. po základní části 

1. proti 4. 6. proti 7. 

1. proti 5. 7. proti 8. 

 3. proti 5. 6. proti 8. 

2. proti 4.  

2. proti 3.  

 

2. kolo nástavbové části (6. kolo) 

Pořadatel: 2. po základní části Pořadatel: 7. po základní části 

1. proti 2. 6. proti 8. 

1. proti 3. 6. proti 7. 

4. proti 5. 7. proti 8. 

2. proti 5.  

3. proti 4.  

 

Po této nástavbě půjde první a druhý tým z celkové tabulky do finále a třetí a čtvrtý tým si 

zahraje o 3. místo. 

 

V 6. lize tým, který se umístí na 6. místě, již nebude hrát další kola soutěže a umístí se na 

posledním (tj. 6. místě) v 6. lize. 

 

2.4. Finále a utkání o třetí místo 

 

První a druhý tým po nástavbové části postupuje do finále, třetí a čtvrtý tým si zahrají o 3. 

místo, které se odehraje ve finálovém dni. Místo a čas určuje STK – bude vypsáno výběrové 

řízení na pořádání. Finále ani utkání o 3. místo si nelze předehrát. 

 

Finálový den 2. ligy proběhne s ohledem na kvalifikaci do 1. CL. 

 

Výběrové řízení na pořadatele finálového dne – 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. 

 

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. 

  



2.5. Baráže a postup do vyšší ligy 

 

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 1.3. tohoto RS. 

Baráž se odehraje jedním utkáním na neutrální půdě. 

 

 Účastnící baráže 

 

• 7. tým konečné tabulky příslušné ligy JM oblasti 

• 2. tým konečné tabulky nižší ligy JM oblasti 

• 6. tým konečné tabulky příslušné ligy JM oblasti pouze v případě, že do JM oblasti 

sestoupí tým z 1. ligy a zároveň do 1. ligy nepostoupí vítěz 2. ligy. 

 

2. liga – konečné umístění + právo baráže o 1. CL a sestup do 3. ligy JM oblasti 

 

Družstvo na 1. místě získává titul „Vítěz 2. ligy JM oblasti.“ Vítězné družstvo má právo startu 

v kvalifikaci o 1. celostátní ligu – východ. Do 3. ligy JM oblasti sestupuje družstvo na 8. místě 

konečné tabulky 2. ligy JM oblasti. 

 

 Postup do 2. ligy JM oblasti a postupy do 3., 4., 5. a 6. ligy 

 

Uvedená pravidla pro baráž o 2. ligu se vztahují i na baráže 3., 4., 5. a 6. ligy, vždy pro danou 

ligu s nižší ligou. 

 

Do 2. ligy postoupí vítěz 3. ligy. O postup do 2. ligy sehraje baráž družstvo umístěné na 2. místě 

konečného pořadí 3. ligy a družstvo, které obsadí 7. místo konečného pořadí v 2. lize. 

 

Pokud vítěz 2. ligy postoupí do 1. ligy a nikdo nesestoupí, 8. tým konečného pořadí 2. ligy 

automaticky nesestupuje, ale má právo startu v baráži o 2. ligu s družstvem, které skončí 

na 2. místě ve 3. lize a družstvo umístěné na 7. místě konečného pořadí 2. ligy zůstává v 2. lize 

pro následující sezónu. 

 



Sestoupí-li družstvo JM oblasti z 1. ligy a nepostoupí vítěz 2. ligy do 1. ligy, pak družstvo 

na 8. místě sestupuje do 3. ligy a mužstvo umístěné na 7. a 6. místě 2. ligy sehraje baráž 

s 2. týmem konečného pořadí 3. ligy. 

 

Pokud postoupí vítěz 2. ligy do 1. ligy a zároveň sestoupí družstvo JM oblasti z 1. ligy, pak 

8. družstvo konečného pořadí 2. ligy sestoupí do 3. ligy a 7. družstvo 2. ligy sehraje baráž 

se 2. týmem konečného pořadí 3. ligy. 

  



3. Účastníci a rozlosování 2. liga 

 

A. SK Kuklenská Brno „A“ 

B. SK Brno Slatina „B“ 

C. BC Premiera Brno „A“ 

D. TJ Sokol BC RSC Brno-Tuřany „A“ 

E. SKP Kometa Brno – RS badminton „A“ 

F. Badminton FSpS MU „C“ 

G. TJ Start Jihlava „A“ 

H. VSK VŠV Brno 

 

Rozpis utkání: 

 

1. kolo 

 Pořadatel: SK Kuklenská Brno „A“ Pořadatel: SKP Kometa Brno – RS 

badminton „A“ 

SK Kuklenská Brno „A“ – SK Brno Slatina 

„B“ 

Badminton FSpS MU „C“ – TJ Start 

Jihlava „A“ 

SK Kuklenská Brno „A“ – BC Premiera 

Brno „A“ 

SKP Kometa Brno – RS badminton „A“ – 

VSK VŠV Brno 

SK Brno Slatina „B“ – TJ Sokol BC RSC 

Brno-Tuřany „A“ 

SKP Kometa Brno – RS badminton „A“ – 

TJ Start Jihlava „A“ 

  

2. kolo 

 Pořadatel: SK Brno Slatina „B“ Pořadatel: TJ Sokol BC RSC Brno-Tuřany 

„A“ 

SK Brno Slatina „B“ – BC Premiera Brno 

„A“ 

SK Kuklenská Brno „A“ – TJ Sokol BC 

RSC Brno-Tuřany „A“ 

SK Brno Slatina „B“ – TJ Start Jihlava „A“ SK Kuklenská Brno „A“ – SKP Kometa 

Brno – RS badminton „A“ 

BC Premiera Brno „A“ – VSK VŠV Brno TJ Sokol BC RSC Brno-Tuřany „A“ – 

Badminton FSpS MU „C“ 

TJ Start Jihlava „A“ – VSK VŠV Brno SKP Kometa Brno – RS badminton „A“ – 

Badminton FSpS MU „C“ 



 

3. kolo 

 Pořadatel: Badminton FSpS MU „C“ Pořadatel: BC Premiera Brno „A“ 

SK Kuklenská Brno „A“ – VSK VŠV Brno 

 

BC Premiera Brno „A“ – SKP Kometa 

Brno – RS badminton „A“ 

SK Brno Slatina „B“ – Badminton FSpS MU 

„C“ 

TJ Sokol BC RSC Brno-Tuřany „A“ – TJ 

Start Jihlava „A“ 

Badminton FSpS MU „C“ – VSK VŠV Brno 

 

BC Premiera Brno „A“ – TJ Sokol BC 

RSC Brno-Tuřany „A“ 

 

4. kolo 

 Pořadatel: VSK VŠV Brno Pořadatel: TJ Start Jihlava „A“ 

TJ Sokol BC RSC Brno-Tuřany „A“ – SKP 

Kometa Brno – RS badminton „A“ 

SK Kuklenská Brno „A“ – Badminton 

FSpS MU „C“ 

TJ Sokol BC RSC Brno-Tuřany „A“ – VSK 

VŠV Brno 

SK Kuklenská Brno „A“ – TJ Start Jihlava 

„A“ 

SK Brno Slatina „B“ – VSK VŠV Brno BC Premiera Brno „A“ – Badminton FSpS 

MU „C“ 

SK Brno Slatina „B“ – SKP Kometa Brno – 

RS badminton „A“ 

BC Premiera Brno „A“ – TJ Start Jihlava 

„A“ 

 

 

  



4. Účastníci a rozlosování 3. liga 

 

A. TJ Start Jihlava „B“ 

B. BC Premiera Brno „B“ 

C. SKP Kometa Brno – RS badminton „B“ 

D. BC Lokomotiva Kunovice „A“ 

E. TJ Slavoj Podivín „A“ 

F. SKP Kometa Brno – RS badminton „C“ 

G. TJ Chropyně „A“ 

H. Badminton Sharks „A“ 

 

Rozpis utkání: 

1. kolo 

 Pořadatel: Badminton Sharks „A“ Pořadatel: TJ Chropyně „A“ 

BC Lokomotiva Kunovice „A“ – TJ Slavoj 

Podivín „A“ 

TJ Start Jihlava „B“ – SKP Kometa Brno – 

RS badminton „C“ 

BC Lokomotiva Kunovice „A“ – Badminton 

Sharks „A“ 

TJ Start Jihlava „B“ – TJ Chropyně „A“ 

BC Premiera Brno „B“ – Badminton Sharks „A“ SKP Kometa Brno – RS badminton „B“ – 

SKP Kometa Brno – RS badminton „C“ 

BC Premiera Brno „B“ – TJ Slavoj Podivín „A“ SKP Kometa Brno – RS badminton „B“ – TJ 

Chropyně „A“ 

 

2. kolo 

 Pořadatel: TJ Start Jihlava „B“ Pořadatel: TJ Slavoj Podivín „A“ 

TJ Start Jihlava „B“ – BC Premiera Brno „B“ SKP Kometa Brno – RS badminton „C“ – TJ 

Chropyně „A“ 

TJ Start Jihlava „B“ – SKP Kometa Brno – RS 

badminton „B“ 

TJ Slavoj Podivín „A“ – Badminton Sharks 

„A“ 

BC Premiera Brno „B“ – BC Lokomotiva 

Kunovice „A“ 

TJ Slavoj Podivín „A“ – TJ Chropyně „A“ 

  

3. kolo 

 Pořadatel: BC Premiera Brno „B“ Pořadatel: BC Lokomotiva Kunovice „A“ 

BC Premiera Brno „B“ – SKP Kometa Brno – 

RS badminton „B“ 

TJ Start Jihlava „B“ – BC Lokomotiva 

Kunovice „A“ 

BC Premiera Brno „B“ – TJ Chropyně „A“ TJ Start Jihlava „B“ – TJ Slavoj Podivín „A“ 

SKP Kometa Brno – RS badminton „B“ – 

Badminton Sharks „A“ 

BC Lokomotiva Kunovice „A“ – SKP Kometa 

Brno – RS badminton „C“ 

TJ Chropyně „A“ – Badminton Sharks „A“ TJ Slavoj Podivín „A“ – SKP Kometa Brno – 

RS badminton „C“ 

 

  



4. kolo 

 Pořadatel: SKP Kometa Brno – RS badminton 

„C“ 

Pořadatel: SKP Kometa Brno – RS badminton 

„B“ 

TJ Start Jihlava „B“ – Badminton Sharks „A“ SKP Kometa Brno – RS badminton „B“ – TJ 

Slavoj Podivín „A“ 

BC Premiera Brno „B“ – SKP Kometa Brno – 

RS badminton „C“ 

BC Lokomotiva Kunovice „A“ – TJ Chropyně 

„A“ 

SKP Kometa Brno – RS badminton „C“ – 

Badminton Sharks „A“ 

SKP Kometa Brno – RS badminton „B“ – BC 

Lokomotiva Kunovice „A“ 

 

 

 

 

 

 

  



5. Účastníci a rozlosování 4. liga 

 

A. Badminton FSpS MU „D“ 

B. SK Brno Slatina „C“ 

C. BC 66 Ivančice 

D. Sokol Židlochovice „A“ 

E. SK Kuklenská Brno „C“ 

F. SK Kuklenská Brno „B“ 

G. BC Premiera Brno „C“ 

H. BC Lokomotiva Kunovice „B“ 

 

Rozpis utkání: 

 

1. kolo 

 Pořadatel: SK Brno Slatina „C“ Pořadatel: Sokol Židlochovice „A“ 

SK Brno Slatina „C“ – BC 66 Ivančice Badminton FSpS MU „D“ – Sokol 

Židlochovice „A“ 

SK Brno Slatina „C“ – BC Premiera Brno „C“ Badminton FSpS MU „D“ – SK Kuklenská 

Brno „C“ 

BC 66 Ivančice – BC Lokomotiva Kunovice „B“ Sokol Židlochovice „A“ – SK Kuklenská 

Brno „B“ 

BC Premiera Brno „C“ – BC Lokomotiva 

Kunovice „B“ 

SK Kuklenská Brno „C“ – SK Kuklenská 

Brno „B“ 

 

2. kolo 

 Pořadatel: Badminton FSpS MU „D“ Pořadatel: SK Kuklenská Brno „C“ 

Badminton FSpS MU „D“ – SK Brno Slatina 

„C“ 

SK Kuklenská Brno „B“ – BC Premiera Brno 

„C“ 

Badminton FSpS MU „D“ – BC 66 Ivančice SK Kuklenská Brno „C“ – BC Lokomotiva 

Kunovice „B“ 

SK Brno Slatina „C“ – Sokol Židlochovice „A“ SK Kuklenská Brno „C“ – BC Premiera Brno 

„C“ 

  

3. kolo 

 Pořadatel: SK Kuklenská Brno „B“ Pořadatel: BC 66 Ivančice 

Badminton FSpS MU „D“ – BC Lokomotiva 

Kunovice „B“ 

BC 66 Ivančice – SK Kuklenská Brno „C“ 

SK Brno Slatina „C“ – SK Kuklenská Brno „B“ Sokol Židlochovice „A“ – BC Premiera Brno 

„C“ 

SK Kuklenská Brno „B“ – BC Lokomotiva 

Kunovice „B“ 

BC 66 Ivančice – Sokol Židlochovice „A“ 

 

 



4. kolo 

 Pořadatel: BC Lokomotiva Kunovice „B“ Pořadatel: BC Premiera Brno „C“ 

Sokol Židlochovice „A“ – SK Kuklenská Brno 

„C“ 

Badminton FSpS MU „D“ – SK Kuklenská 

Brno „B“ 

Sokol Židlochovice „A“ – BC Lokomotiva 

Kunovice „B“ 

Badminton FSpS MU „D“ – BC Premiera 

Brno „C“ 

SK Brno Slatina „C“ – BC Lokomotiva 

Kunovice „B“ 

BC 66 Ivančice – SK Kuklenská Brno „B“ 

SK Brno Slatina „C“ – SK Kuklenská Brno „C“ BC 66 Ivančice – BC Premiera Brno „C“ 

 

  



6. Účastníci a rozlosování 5. liga 

 

A. Badminton FSpS MU „E“ 

B. SKP Kometa Brno – RS badminton „E“ 

C. SKP Kometa Brno – RS badminton „D“ 

D. BC Badmen Brno 

E. BC Lokomotiva Kunovice „C“ 

F. TJ Chropyně „B“ 

G. BC Hamry n. S. 

H. VSK VUT Brno 

 

Rozpis utkání: 

 

1. kolo 

 Pořadatel: SKP Kometa Brno – RS badminton 

„E“ 

Pořadatel: BC Badmen Brno 

SKP Kometa Brno – RS badminton „E“ – SKP 

Kometa Brno – RS badminton „D“ 

Badminton FSpS MU „E“ – BC Badmen Brno 

SKP Kometa Brno – RS badminton „E“ – BC 

Hamry n. S. 

Badminton FSpS MU „E“ – BC Lokomotiva 

Kunovice „C“ 

SKP Kometa Brno – RS badminton „D“ – VSK 

VUT Brno 

BC Badmen Brno – TJ Chropyně „B“ 

BC Hamry n. S. – VSK VUT Brno BC Lokomotiva Kunovice „C“ – TJ Chropyně 

„B“ 

 

2. kolo 

 Pořadatel: Badminton FSpS MU „E“ Pořadatel: BC Lokomotiva Kunovice „C“ 

Badminton FSpS MU „E“ – SKP Kometa Brno – 

RS badminton „E“ 

TJ Chropyně „B“ – BC Hamry n. S. 

Badminton FSpS MU „E“ – SKP Kometa Brno – 

RS badminton „D“ 

BC Lokomotiva Kunovice „C“ – VSK VUT 

Brno 

SKP Kometa Brno – RS badminton „E“ – BC 

Badmen Brno 

BC Lokomotiva Kunovice „C“ – BC Hamry 

n. S. 

  

3. kolo 

 Pořadatel: TJ Chropyně „B“ Pořadatel: SKP Kometa Brno – RS badminton 

„D“ 

Badminton FSpS MU „E“ – VSK VUT Brno SKP Kometa Brno – RS badminton „D“ – BC 

Lokomotiva Kunovice „C“ 

SKP Kometa Brno – RS badminton „E“ – TJ 

Chropyně „B“ 

BC Badmen Brno – BC Hamry n. S. 

TJ Chropyně „B“ – VSK VUT Brno SKP Kometa Brno – RS badminton „D“ – BC 

Badmen Brno 



 

4. kolo 

 Pořadatel: VSK VUT Brno Pořadatel: BC Hamry n. S. 

BC Badmen Brno – BC Lokomotiva Kunovice 

„C“ 

Badminton FSpS MU „E“ – TJ Chropyně „B“ 

BC Badmen Brno – VSK VUT Brno Badminton FSpS MU „E“ – BC Hamry n. S. 

SKP Kometa Brno – RS badminton „E“ – VSK 

VUT Brno 

SKP Kometa Brno – RS badminton „D“ – TJ 

Chropyně „B“ 

SKP Kometa Brno – RS badminton „E“ – BC 

Lokomotiva Kunovice „C“ 

SKP Kometa Brno – RS badminton „D“ – BC 

Hamry n. S. 

 

 

  



7. Účastníci a rozlosování 6. liga 

 

A. Sokol Židlochovice „B“ 

B. BC SmartLife Řečkovice 

C. Badminton Sharks „B“ 

D. SK Badminton Uherské Hradiště 

E. Badminton Zlín  

F. TJ Sokol BC RSC Brno – Tuřany „B“ 

 

Rozpis utkání: 

1. kolo 

 Pořadatel: Sokol Židlochovice „B“ Pořadatel: SK Badminton Uherské Hradiště 

Sokol Židlochovice „B“ – BC SmartLife 

Řečkovice 

SK Badminton Uherské Hradiště – Badminton 

Zlín 

Sokol Židlochovice „B“ – Badminton Sharks 

„B“ 

SK Badminton Uherské Hradiště – TJ Sokol 

BC RSC Brno-Tuřany „B“ 

BC SmartLife Řečkovice – Badminton Sharks 

„B“ 

Badminton Zlín – TJ Sokol BC RSC Brno-

Tuřany „B“ 

  

2. kolo 

 Pořadatel: Badminton Zlín Pořadatel: TJ Sokol BC RSC Brno-Tuřany 

„B“ 

Sokol Židlochovice „B“ – SK Badminton 

Uherské Hradiště 

BC SmartLife Řečkovice – TJ Sokol BC RSC 

Brno-Tuřany „B“ 

Sokol Židlochovice „B“ – Badminton Zlín Badminton Sharks „B“ – TJ Sokol BC RSC 

Brno-Tuřany „B“ 

 

3. kolo 

 Pořadatel: Badminton Sharks „B“  

Sokol Židlochovice „B“ – TJ Sokol BC RSC 

Brno-Tuřany „B“ 

 

Badminton Sharks „B“ – SK Badminton 

Uherské Hradiště 

 

Badminton Sharks „B“ – Badminton Zlín  

 

4. kolo 

 Pořadatel: BC SmartLife Řečkovice  

BC SmartLife Řečkovice – SK Badminton 

Uherské Hradiště 

 

BC SmartLife Řečkovice – Badminton Zlín  

 

  Aktualizování v Rosicích dne 16. října 2022 

Jana Nezvalová, Předseda STK JmBaS 


