
SK Jupiter a TJ Bílá Hora 
 

vypisují v sezoně 2015 / 2016  
 

7. ročník 
 

JuBH Cup 
 

      Všeobecná ustanovení :  
 

Řízení soutěže :  
Tomáš Knopp (SK Jupiter) - skjupiter@centrum.cz   tel. 775357057 
Soňa Königsmarková (TJ Bílá Hora) - bila.hora@centrum.cz   tel. 731465727 
 

      Technická ustanovení : 
 

Do JuBH Cupu se započítávají výsledky z předem vybraných turnajů GPD, které proběhnou v rámci 
sezony 2015/2016. 
V sezoně 2015/2016 je JuBH Cup vypsán v kategorii MUŢI a ŢENY, do kterých se započítávají disciplíny  
DVOUHRY, ČTYŘHRY a MIX dle pravidel (viz níže) 
 
JuBH Cup je tvořen těmito čtyřmi turnaji:  
 

      26.9.2015  GPD - TJ Bílá Hora Plzeň  
31.10.2015  GPD – SK Jupiter 
6.2.2016  GPD – TJ Bílá Hora Plzeň 
9.4.2016   GPD - SK Jupiter (v rámci „Cédečka“)  

 
         
       
      Právo účasti : 
 
      Každý, kdo splňuje podmínky účasti na turnajích GPD stanovené Západočeským badmintonovým     
      svazem v rozpisu soutěží pro sezonu 2015/2016. 
      Divoké karty pro účast na výše uvedených turnajích GPD mohou být uděleny jen v souladu s rozpisem     

soutěží ZpčBaS.  
 
      Podmínky pro celkové umístění v JuBH Cupu : 
 

Každý, kdo chce bojovat o poháry JuBH a další ceny, musí absolvovat alespoň jednu disciplínu na 
jednom turnaji.  

       
Hrací systém jednotlivých disciplín:  
 
Tento hrací systém platí pro všechny 4 turnaje JuBH Cupu 
 
- mix - K.O. systém + minimálně 1 zápas o pořadí 
- dvouhra mužů i žen - K.O. systém + minimálně 1 zápas o pořadí 
- čtyřhra mužů i žen  - skupinový systém + minimálně 1 zápas o pořadí 
 
V rámci turnaje se pořadatelé budou snažit dle časových možností uspořádat zápasy o pořadí, aby 
docházelo k co nejpřesnějšímu stanovení celkového umístění v rámci turnaje. 
 
Systém bodování:  
 
Na turnajích započítaných do JuBH Cupu (tedy 4 předem dané turnaje GPD), získávají hráči(ky) za svá 
umístění body do republikového žebříčku dle tabulek ČBaS a NAVÍC získávají body i do samostatné 
tabulky v rámci JuBH Cupu. Tyto body jsou rozdílné od bodů do republikového žebříčku a rozdělují se 
následujícím systémem : 
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1. turnaj: 
Vítěz každé disciplíny získá 100 bodů. Ostatní pořadí získávají body dle vzorce 100*((N-U+1)/N), kde 

N je počet hráčů(ek) (ve čtyřhře a mixu dvojic) v dané disciplíně, U umístění v dané disciplíně. Dělená 
místa se počítají jako průměrné umístění, tedy pořadí 5-8 je započítáno jako 6,5, atd.. 
 
Ostatní turnaje: 
V rámci každé disciplíny se přidělují body viz 1.turnaj, vynásobené koeficientem (NA+NP)/(2*NP), 
kde NA je počet hráčů(ek) (ve čtyřhře a mixu dvojic) v dané disciplíně v Aktuálním turnaji, NP počet 
hráčů(ek) (ve čtyřhře a mixu dvojic)  v dané disciplíně z Prvního turnaje.   
Každá disciplína tedy má svůj koeficient. 
 
Všechny vypočítané body se vždy zaokrouhlují na celá čísla nahoru. 
 

      Průběžné a konečné výsledky :  
 
Do výsledkových tabulek (MUŢI, ŢENY) se započítávají z každého turnaje pouze 2 nejlepší bodové 
výsledky, tedy maximálně dvě disciplíny. 
Po  odehrání  posledního  turnaje se vyškrtne  nejslabší  bodový  turnaj.  Budou  tedy započítány pouze 
3 nejlepší „bodové“ turnaje. 
Vítězem JuBH Cupu se stává hráč(ka) s největším počtem bodů v konečné tabulce po posledním turnaji.   
Vždy musí být určen vítěz(ka) JuBH Cupu a pořadí na 2. až 5. místě. Na dalších místech se připouští 
dělené pořadí. 
 
V případě rovnosti bodů v konečné tabulce rozhodnou následující kritéria v tomto pořadí vyhodnocování: 
1. Větší počet prvních míst, které byly započítány do konečných výsledků  
2. Větší počet bodů za čtvrtý nezapočítaný turnaj (2 disciplíny). 
3. Větší počet všech nepřipsaných bodu, tedy třetí nezapočítané disciplíny a celý čtvrtý nezapočítaný 

turnaj. 
4. Los 

        
       
      Ceny :  
 
      V kategorii Muţi i Ţeny získávají POHÁRY prvních 5 hráčů(ek) konečného pořadí. 
      V rámci jednotlivých turnajů budou uděleny diplomy či jiné „akční“ ceny.  
      VŠECHNY ceny se budou předávat nejpozději na 16. výročním turnaji SK Jupiter   
 
      Závěr :  
       
      Aktuální informace včetně všech výsledků, průběžných tabulek a konečného vyhodnocení najdete      
      na těchto webech : 
 

- http://www.zpcbadminton.cz 
- http://badminton1.sweb.cz                                                      

                                                                                                                                          
                                                                                                                     V Plzni dne 9.9.2015 
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