
ZMĚNA SYSTÉMU JUNIORSKÝCH SOUTĚŽÍ 
níže uvedené změny budou zapracovány do rozpisu soutěží 

  
platnost:  od sezóny 2016 

V podzimní části roku 2015 se uskuteční MČR jednotlivců a družstev tak, aby byl 

hráčům juniorských kategorií umožněn plynulý přechod do nového systému, a aby 

nepřišly liché ročníky o své MČR. Návrh termínů je součástí přílohy tohoto 

dokumentu. V podzimní části roku 2015 se opírá i o mezinárodní soutěže. Doporučení 

zařadit pouze MČR bez předchozího GPA, aby opravdu zůstal dostatečný prostor pro 

trénink i mezinárodní soutěže. Pro sezónu 2016 je to jen hrubý odhad, který bude 

nutno upřesnit podle kalendáře BE.  

sezóna:  v souladu s mezinárodními pravidly BWF a BE bude sezóna probíhat vždy od 1. 1. do 

31. 12. příslušného kalendářního roku. 

 zdůvodnění: je dobré učinit změnu najednou a přizpůsobit se světovým pravidlům, 

než za rok či dva dojít k tomu, že změna je stejně nutná. Vzhledem k tomu, že se 

evropské soutěže budou řídit novým systémem, vznikl by pouze zbytečný chaos.  

systém: v sezóně budou vždy probíhat dvě GPA a jedno MČR. Soutěže GPA a MČR budou do 

kalendáře zařazeny vždy v blocích s ohledem na evropské, případně světové 

mistrovské soutěže. Bloky GPA budou tvořeny systémem GPA U15, GPA U19, GPA 

U13 a GPA U17, tak, aby mezi sousedními kategoriemi vznikla vždy týdenní přestávka. 

Bloky MČR budou doplněny o soutěže družstev a sestaveny následovně - MČR 

družstev dorostu, MČR družstev žáků, týdenní přestávka, MČR U17, MČR U13, MČR 

U19 a MČR U15. 

 zdůvodnění: vypuštěním jednoho GPA a zařazením turnajů do bloků získáme 

v juniorských kategoriích větší prostor pro to, co je nejdůležitější, a tím je bezesporu 

trénink. Hráči nebudou unaveni z velkého množství soutěží, na které mají povinnost 

jezdit a zbude prostor na turnaje otevřené či mezinárodní. Grand Prix A potom bude 

mít charakter kontrolního turnaje s výstupem, který má pro trenéry určitou hodnotu.  

kvalifikace: GPA - kvalifikační systém na GPA bude z oblastního GPC. Ve dvouhrách šestnáct 

prvních hráčů ze žebříčku postoupí přímo, dalších 16 hráčů se kvalifikuje z oblastních 

(kvalifikačních) GPC. Celkem by tedy na GPA mělo startovat 32 hráčů a hráček ve 

dvouhrách. Každá oblast má jedno postupové místo dáno fixně. Zbylých osm míst 

bude rozděleno podle počtu hráčů na průběžném žebříčku v dané oblasti a to 

procentuálně (počet míst oznámí STK). V párových disciplínách potom bude mít 

postup vítězný pár kvalifikačního GPC (platí pouze pro U17, U19) a prvních dvanáct 

hráčů ze žebříčku. Hráči postupující ve dvouhrách mohou startovat v obou párových 

disciplínách. Maximální počet párů ve čtyřhrách dívek a chlapců je 16, ve smíšené 

čtyřhře je maximální počet párů stanoven na 32. Hráči s přímým postupem nemohou 

startovat při kvalifikačním turnaji ve dvouhrách, v párových disciplínách pouze 

s partnerem, se kterým budou nastupovat v případě kvalifikace na GPA. V kategorii 

U13 a U15 nejsou postupy z párových disciplín a všichni hráči postupující ze dvouhry 

mají zajištěnu účast v obou párových disciplínách). 



  Oblastní svazy ručí za správnost nominace. V případě, že se hráč uvedený v oblastní 

nominaci soutěže GPA nemůže z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, může být nominován 

náhradník podle kritérií oblastního svazu. Tuto změnu ale musí včas oznámit 

pořadateli, pokud tak neučiní, ztrácí automaticky nárok na postupové místo. 

Náhradníci za přímo postupující ze žebříčku se nenominují.  

 Divoké karty pro GPA se neudělují.  

  počet účastníků na GPA U13, U15: 32 chlapců (16 postupujících z aktuálního 

průběžného žebříčku, 8 vítězů oblastních kvalifikačních turnajů, 8 hráčů z oblastí 

podle procentuálního kvalifikačního klíče), 32 dívek ve dvouhrách (16 postupujících 

z aktuálního průběžného žebříčku, 8 vítězek oblastních kvalifikačních turnajů, 8 

hráček z oblastí podle procentuálního kvalifikačního klíče), 16 párů ve čtyřhře dívek, 

16 párů ve čtyřhře chlapců a 32 párů ve smíšené čtyřhře. Páry jsou tvořeny pouze 

z hráčů, kteří se kvalifikovali ze dvouher.  

 počet účastníků na GPA U17, U19 - 32 chlapců (16 postupujících z aktuálního 

průběžného žebříčku, 8 vítězů oblastních kvalifikačních turnajů, 8 hráčů z oblastí 

podle procentuálního kvalifikačního klíče), 32 dívek ve dvouhrách (16 postupujících 

z aktuálního průběžného žebříčku, 8 vítězek oblastních kvalifikačních turnajů, 8 

hráček z oblastí podle procentuálního kvalifikačního klíče), maximálně 16 párů ve 

čtyřhře dívek (právo účasti získávají přímo postupující, páry s vybojovaným postupem 

z oblastního kvalifikačního turnaje a hráčky ze dvouher, které se vejdou v součtu do 

limitu 16 párů), maximálně 16 párů ve čtyřhře chlapců (právo účasti získávají přímo 

postupující, páry s vybojovaným postupem z oblastního kvalifikačního turnaje a hráči 

ze dvouher, kteří se vejdou v součtu do limitu 16 párů) a maximálně 32 párů ve 

smíšené čtyřhře (právo účasti získávají přímo postupující, páry s vybojovaným 

postupem z oblastního kvalifikačního turnaje a hráči a hráčky ze dvouher, kteří se 

vejdou v součtu do limitu 32 párů).  

 příklad pro rozdělení 8 postupových míst - kategorie U19 podle aktuálního 

průběžného žebříčku: 

 dívky:  Jižní Čechy  11 hráček  10%  0,8  1 

   Jižní Morava  12 hráček  10,91%  0,8728  1 

   Praha   19 hráček  17,27%  1,3816  1

  Severní Čechy   24 hráček 21,82%  1,7456  2 

   Severní Morava   19 hráček  17,27%  1,3816  1 

   Střední Čechy  8 hráček  7,27%  0,5816  1

  Východní Čechy   12 hráček  10,91%  0,8728  1 

   Západní Čechy  5 hráček  4,55%  0,364  0 
   celkem:    110 hráček 100%  8,0000  8

  

 

 chlapci: Jižní Čechy  10 hráčů  8,7%  0,696  0 

   Jižní Morava  7 hráčů   6,09%  0,4872  0 

   Praha   22 hráčů  19,13%  1,5304  2 

   Severní Čechy  22 hráčů  19,13%  1,5304  2 

   Severní Morava  24 hráčů  20,87%  1,6696  2 

Střední Čechy  4 hráči   3,47%  0,2776  0 

Východní Čechy  15 hráčů  13,04%  1,0432  1 

Západní Čechy   11 hráčů  9,57%  0,7656  1 



   celkem:    115 hráčů 100%  8,0000  8 

 

počet utkání na GPA - 31 utkání dvouhry dívek, 31 utkání dvouhry chlapců, 15 utkání 

čtyřhry dívek, 15 utkání čtyřhry chlapců, 31 utkání smíšené čtyřhry, 16 utkání o pořadí 

pro poražené v prvním kole dvouher - celkem 139 utkání  

časová náročnost - bude-li se hrát turnaj v hale s pěti kurty a budeme-li počítat 

s hracími dny sobota a neděle s tím, že kalkulujeme s časem 30 minut na zápas a tím, 

že bude v sobotu odehrána smíšená čtyřhra, dvouhra do čtvrtfinále a v neděli 

dvouhra a čtyřhra, vychází turnaj následovně: 

sobota 79 utkání / 5 kurtů - tj. 15,8 zápasu na kurt x 30 min = 474 minut na kurt => 

7,9 hodiny 

(smíšená čtyřhra komplet, dvouhra do čtvrtfinále) 

neděle 60 utkání / 5 kurtů - tj. 12 zápasů na kurt x 30 minut = 360 minut na kurt => 6 

hodin 

(dohrávka dvouhry včetně zápasů o pořadí, čtyřhra komplet) 

 

zdůvodnění: přímá kvalifikace je z mnoha pedagogických důvodů v juniorském věku 

důležitá. Zdravá soutěživost podporuje chuť a aktivitu dětí, vždy je lepší, když je o co 

hrát. Rozšířením počtu přímo postupujících získají hráči na prvních šestnácti místech 

žebříčku větší časový prostor pro trénink a nebudou se muset účastnit kvalifikačního 

turnaje. Příležitost získají i další hráči, kteří často končili pravidelně za branami 

kvalifikace, a časem je to odradilo. Protože bude turnaj GPA pouze dvakrát do roka, 

není problém, aby byl časově delší a hrálo se i v neděli do odpoledne. Všichni hráči 

boudou na jednom místě, ne jako v případě juniorského GPA a GPB. Trenér tak bude 

moci sledovat pokroky svých hráčů a připravovat na základě jejich sledování nové 

tréninkové plány na další tréninkový cyklus.  

MČR - Kvalifikační systém na MČR bude z přeboru oblasti, tedy OP. Ve dvouhrách 

šestnáct prvních hráčů ze žebříčku postoupí přímo, další se potom kvalifikují 

z oblastního přeboru. Každá oblast má jedno postupové místo dáno fixně. Zbylých 16 

míst bude rozděleno podle počtu hráčů na průběžném žebříčku v dané oblasti a to 

procentuálně (počet míst oznámí STK).  V párových disciplínách postoupí 16 hráčů 

přímo a podle stejného klíče jako u dvouher bude rozděleno dalších 12 postupových 

míst pro páry z jednotlivých oblastí. Maximální počet párů ve čtyřhrách je stanoven 

na 32, ve smíšené čtyřhře na 40.  

Oblastní svazy ručí za správnost nominace. V případě, že se hráč uvedený v oblastní 

nominaci soutěže MČR nemůže z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, může být nominován 

náhradník podle kritérií oblastního svazu. Tuto změnu ale musí včas oznámit 

pořadateli, pokud tak neučiní, ztrácí automaticky nárok na postupové místo. 

Náhradníci za přímo postupující ze žebříčku se nenominují. 

Divoká karta může být přidělena na základě rozhodnutí STK. 

počet účastníků na MČR - 40 chlapců (16 postupujících z aktuálního průběžného 

žebříčku, 8 vítězů oblastních kvalifikačních turnajů, 16 hráčů z oblastí podle 

procentuálního kvalifikačního klíče), 40 dívek ve dvouhrách (16 postupujících 

z aktuálního průběžného žebříčku, 8 vítězek oblastních kvalifikačních turnajů, 16 



hráček z oblastí podle procentuálního kvalifikačního klíče), maximálně 32 párů ve 

čtyřhře dívek (právo účasti získávají přímo postupující, páry s vybojovaným postupem 

z oblastního kvalifikačního turnaje a hráčky ze dvouher, které se vejdou v součtu do 

limitu 32 párů), maximálně 32 párů ve čtyřhře chlapců (právo účasti získávají přímo 

postupující, páry s vybojovaným postupem z oblastního kvalifikačního turnaje a hráči 

ze dvouher, kteří se vejdou v součtu do limitu 32 párů) a maximálně 40 párů ve 

smíšené čtyřhře (právo účasti získávají přímo postupující, páry s vybojovaným 

postupem z oblastního kvalifikačního turnaje a hráči a hráčky ze dvouher, kteří se 

vejdou v součtu do limitu 32 párů). 

míče při MČR - doporučuje se, aby byl turnaj hrán jednotnými míči, které dodá 

pořadatel (sponzor) 

počet utkání na MČR - 39 utkání dvouhry dívek, 39 utkání dvouhry chlapců, 31 utkání 

čtyřhry dívek, 31 utkání čtyřhry chlapců, 39 utkání smíšené čtyřhry - celkem 179 

utkání  

časová náročnost - bude-li se hrát turnaj v hale s pěti kurty a budeme-li počítat 

s hracími dny v pátek, sobotu a v neděli s tím, že kalkulujeme s časem 30 minut na 

zápas a tím, že budou všechna semifinále odehraná v sobotu, vychází turnaj 

následovně: 

pátek 72 utkání / 5 kurtů - tj. 14,4 zápasu na kurt x 30 min = 432 minut na kurt => 7,2 

hodiny 

(dvouhra pouze úvodní kolo a smíšená čtyřhra do osmifinále) 

sobota 92 utkání / 5 kurtů - tj. 18,4 zápasů na kurt x 30 min = 552 minut na kurt => 

9,2 hodin 

(všechny disciplíny do semifinále) 

neděle 15 utkání 

 

Zápasy o pořadí se při MČR nehrají. 

zdůvodnění: jedná se o vrcholnou soutěž v dané kategorii, soutěž by měla mít mezi 

hráči velkou prestiž a neměli by mít pocit, že je ji potřeba rychle odehrát a jet domů. 

MČR by mělo být také motivačním motorem celé sezóny. Soutěž by se hrála od pátku 

do neděle.  

předsazení: Pro GPA a MČR platí právo startu a předsazení ze světového juniorského žebříčku do 

100. místa ve dvouhrách i v párových disciplínách. Hráči umístění na 1. - 8. místě 

průběžného celostátního žebříčku vyšší věkové kategorie mají taktéž právo 

předsazení a startu v nižší věkové kategorii, hráči umístění na 9. -16. místě vyšší 

věkové kategorie mají pouze právo startu v nižší věkové kategorii.  

žebříček: započítávat by se mohlo pět nejlepších výsledků za 12 kalendářních měsíců tak, aby 

se zohlednilo vynechání jednoho GPA s aktualizací každou první středu v měsíci 

(doporučuji konzultaci s STK ČBaS). 

koučink: od roku 2018 budou na soutěžích moci koučovat hráče pouze kvalifikovaní trenéři. 

Pro MČR to budou trenéři s platnou licencí I. a II. trenérské třídy. Při GPA  trenéři 

s minimálně III. trenérskou třídou. V oblastních soutěžích potom trenéři minimálně se 

IV. trenérskou třídou. Každý trenér bude povinen se před soutěží prokázat platným 



průkazem trenéra. V následujících sezónách budou vždy na soupiskách zasílaných či 

odevzdávaných pořadateli uvedeni odpovědní trenéři (třeba i bez kvalifikace, 

maximální počet dva), kteří budou odpovědni za vedení svých svěřenců.  V případě, 

že do hry zasáhne neakreditovaný trenér, bude s vysílajícím klubem zahájeno 

disciplinární řízení. 

 zdůvodnění: V poslední době se na turnajích objevují nevhodné výstupy některých 

ambiciózních rodičů, které nepřispívají hladkému průběhu soutěží. Tito lidé, kteří 

bohužel nemají žádné znalosti o pravidlech badmintonu, tréninkovém procesu a vlivu 

nevhodného ovlivňování hráčů pro budoucí vztah ke sportu, mohou způsobovat 

mnoho škod, a proto bylo zavedeno toto opatření, které by mělo zprofesionalizovat 

přístup ke koučinku.  

soutěže družstev:  v soutěžích družstev mládeže není povoleno hostování. Jedná se o soutěž 

klubů, nikoliv výběrů. Snahou jednotlivých klubů by mělo být zajistit 

dostatečný počet hráčů tak, aby soutěž mohli odehrát. Na MČR dorostu i 

MČR žáků se může přihlásit jakékoliv družstvo splňující podmínky pro účast 

v dané kategorii (pouze jedno družstvo za klub). Na základě přihlášek bude 

zvolen systém soutěže s možnou kvalifikací v pátek odpoledne. Oblastní 

soutěže jsou povoleny, ale nejsou kvalifikací na MČR.  

 

 

 


