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JIHO – ZÁPADNÍ PŘEBOR SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 

DOSPĚLÝCH 1/A 

KPDD 1 + OPA 
 

Společná ustanovení 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Řízení soutěže 

Soutěž řídí STK JčBaS a STK ZpčBaS. 

sokol.cb@seznam.cz, zpcbadminton@centrum.cz 

2. Účastníci soutěže 

1. USK Plzeň      5. BKV Plzeň 

2. TJ Bílá Hora     6. TJ Jiskra Nejdek 

3. TJ Sokol Doubravka A   7. TJ Sokol České Budějovice 

4. BA Plzeň B   8. SKB Český Krumlov B 

3.  Startovné 

Startovné za 1 družstvo – viz. rozpisy soutěží dle oblasti. 

4. Soupisky družstev 

Řádně vyplněné a odpovědnou osobou potvrzené soupisky družstev jsou kluby/oddíly povinny poslat 

elektronicky na předepsaném formuláři k potvrzení na e-mailové adresy jednotlivých STK dle oblasti        

do 30.9.2018. 

5. Termín konání jednotlivých kol  

Dle termínového kalendáře 

  

II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

1. Předpis 

Hraje se podle Soutěžního řádu, posledního vydání pravidel badmintonu a ustanovení tohoto rozpisu. 

2. Změny na soupiskách družstev 

Změny na soupiskách družstev se řídí příslušným článkem Soutěžního řádu a jsou potvrzovány řídícím 

pracovníkem STK JčBaS a STK ZpčBaS. 

3.  Systém soutěže 

Jiho-Západní přebor 1/A se hraje systémem „každý s každým“ 1 x. (buď doma, nebo venku).  

O pořadatelích rozhodne VV ZpčBaS. 

4. Řízení jednotlivých utkání 

Pro utkání zajišťuje vrchního rozhodčího s platnou licencí rozhodčího ČBaS vždy domácí klub/oddíl. 

Nedodržení tohoto ustanovení má za následek disciplinární opatření pro domácí/pořádající klub/oddíl. 

     

5. Rozlosování soutěže 

Viz internetové stránky ZpčBaS.   

   

6. Předehrávání utkání 

Předehrávání utkání se řídí příslušným článkem Soutěžního řádu. 

mailto:sokol.cb@seznam.cz
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7. Počet a pořadí zápasů v utkání 

Každé utkání se hraje na 8 zápasů,  s výjimkou nastavení utkání. 

Při remíze 4:4 se „licituje“ o nastaveném zápase (mužská dvouhra, ženská dvouhra, smíšená čtyřhra) takto – 

domácí tým vetuje (zakáže) jednu disciplínu, kterou nechce hrát, poté to samé udělá ze zbylých dvou 

disciplín hostující tým a hraje se zápas v té disciplíně, která zbyla. 

V nastaveném zápase může nastoupit pouze hráč(ka), který byl přítomen v hale při odevzdání aktuální 

sestavy pro základní část daného utkání (8 zápasů). 

V nastaveném zápase nesmí nastoupit hráč(ka), který(á) již tuto disciplínu v daném utkání odehrál. 

Každý hráč může startovat ve 2 zápasech v utkání v různých disciplínách. Výjimku tvoří pouze případ 

nastavení utkání. 

Pořadí zápasů : 

1. smíšená čtyřhra  5. třetí dvouhra mužů 

2. druhá čtyřhra mužů  6. druhá dvouhra mužů  

3. čtyřhra žen   7. dvouhra žen 

4. první čtyřhra mužů  8. první dvouhra mužů 

 

Vedoucí družstev mají právo se dohodnout na změně pořadí výše uvedených zápasů. Je však jejich 

povinností toto shodně dohodnuté změněné pořadí oznámit vrchnímu rozhodčímu před zahájením utkání.  

Pokud se nedohodnou, platí výše stanovené pořadí zápasů. 

Vrchní rozhodčí má (v odůvodněných případech) právo změnit pořadí zápasů v zájmu plynulosti průběhu 

hraného utkání s přednostním cílem zajistit současné obsazení volných kurtů. O této změně musí 

informovat oba týmy s dostatečným předstihem (minimálně 10 minut před vyhlášením zápasů) 

8. Hodnocení utkání a pořadí v tabulce základní části 

Vítěz utkání získává 4 body, poražené družstvo získává 1 bod. V případě nerozhodného výsledku získává       

družstvo, které vyhraje nastavený zápas 3 body, a družstvo, které prohraje nastavený zápas 2 body. 

Za nesehrané utkání nezískává družstvo žádný bod. 

Pořadí v tabulce je určeno vyšším počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů několika družstev je 

pořadí určeno podle následujících kritérií: 

a) celkovým rozdílem počtu vyhraných a prohraných zápasů ve všech utkáních 

b) rozdílem počtu vyhraných a prohraných zápasů ve vzájemných utkáních 

c) rozdílem počtu vyhraných a prohraných setů ve vzájemných utkáních 

d) celkovým rozdílem počtu vyhraných a prohraných setů ve všech utkáních 

e) celkovým rozdílem počtu vyhraných a prohraných míčků ve všech utkáních 

f) losem 

9. Náhradníci 

Start hráčů ve vyšších družstvech a náhradníků z nižších družstev se řídí článkem 41 Soutěžního řádu, hráč 

však během jednoho hracího kola (dle rozpisu utkání soutěží) může v soutěžích řízených JčBsS a ZpčBaS 

nastoupit pouze za jedno družstvo svého klubu/oddílu. V případě porušení tohoto ustanovení budou 

skrečovány všechny zápasy provinivšího se hráče v utkání nižšího družstva a případně také další zápasy, 

které byly startem hráče ovlivněny (např. 2. a 3. dvouhra mužů v případě skreče 1. dvouhry). 

10. Míče 

Jednotlivá utkání se hrají vlastními míči. Povoleny jsou pouze bílé péřové míče s korkovou hlavou, které 

splňují letové vlastnosti (dle pravidel a soutěžního řádu). Míče v daném utkání dodávají obě družstva 

stejným dílem. 

11. Postupový klíč 

dle rozpisů soutěží jednotlivých oblastí.  
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12. Povinnosti pořadatele (domácího družstva) 

a) Oznámit soupeři místo konání utkání minimálně 7 dní předem, pokud se nebude utkání konat v domácí 

tělocvičně. 

b) Zajistit vrchního rozhodčího s platnou licencí a vytvořit mu podmínky pro řádné řízení soutěže. 

c) Umožnit týmům vstup do tělocvičny minimálně 30 minut před zahájením utkání. 

d) Do 24 hodin po skončení utkání zajistit odeslání zápisu o utkání pomocí formuláře na webových 

stránkách ZpčBaS a elektronicky poslat zápis na předepsaném formuláři na STK ZpčBaS  

(zpcbadminton@centrum.cz) a STK JčBaS (sokol.cb@seznam.cz) k dalšímu zpracování. 

 

13. Ceny, umístění 

 Zajistí VV JčBaS a VV ZpčBaS společně. 

- první 3 družstva získají POHÁR a diplomy pro všechny zúčastněné hráče. 

 

14. Pokuty 

Při nesehrání utkání se postupuje dle rozpisů soutěží jednotlivých oblastí platné pro oblastní a krajské 

přebory. 

Nesplnění povinností pořadatele či jiné závažné nedostatky v řízení soutěže (utkání) mohou být od STK 

daných oblastí potrestány pokutou až do výše 1000,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zpcbadminton@centrum.cz
mailto:sokol.cb@seznam.cz
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JIHO – ZÁPADNÍ PŘEBOR SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 

DOSPĚLÝCH 2/B 

KPDD 2 + OPB 
 

Společná ustanovení 

I.   VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Řízení soutěže 

Soutěž řídí STK JčBaS a STK ZpčBaS. 

sokol.cb@seznam.cz, zpcbadminton@centrum.cz 

2. Účastníci soutěže 

JčBaS     ZpčBaS 

1. TJ Sokol Vodňany     5. SK Jupiter A  

   2. SK Badminton Tábor       6. Spartak Chrást     

   3. TJ Sokol Křemže B    7. TJ Sokol Doubravka B  

   4. TJ ČZ Strakonice A   8. Keramika Chlumčany A 

      9. ZÚ Badminton Klatovy 

      10. SK Jupiter B 

3. Startovné 

Startovné za 1 družstvo: 

JčBaS – viz. rozpis soutěží 

ZpčBaS – 500 Kč 

4. Soupisky družstev 

Řádně vyplněné a odpovědnou osobou potvrzené soupisky družstev jsou kluby/oddíly povinny poslat 

elektronicky na předepsaném formuláři k potvrzení na e-mailové adresy jednotlivých STK dle oblasti        

do 30.9.2018. 

5. Termín konání jednotlivých kol  

 „malá“ kola  - dle termínových kalendářů jednotlivých oblastí 

 „velké“ kolo Plzeň - 8.12.2018   

 „velké“ kolo Vodňany - 23.2.2019 

 

II.   TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

1. Předpis 

Hraje se podle Soutěžního řádu, posledního vydání pravidel badmintonu a ustanovení tohoto rozpisu. 

2. Změny na soupiskách družstev 

Změny na soupiskách družstev se řídí příslušným článkem Soutěžního řádu a jsou potvrzovány řídícím 

pracovníkem STK JčBaS a STK ZpčBaS. 

3. Systém soutěže 

Jiho-Západní přebor 2/B se hraje systémem „každý s každým“ 1 x.  

Soutěž je rozdělena na „malá“ oblastní kola, která se hrají v daných oblastech samostatně a 2 „velká“ 

mezioblastní kola (viz níže). 

Pokud se v rámci oblasti hrají odvety do Oblastních přeborů, započítává se do J-Z přeboru jen první 

vzájemné utkání.   

          

 

mailto:sokol.cb@seznam.cz
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4. Rozpis kol 

Oblastní kolo 

- místo : JČ     - místo : ZČ  

- účastníci : JČ1, JČ2, JČ3, JČ4  - účastníci : ZČ1, ZČ2, ZČ3, ZČ4, ZČ5, ZČ6 

- utkání : „každý s každým“ 1 x   - utkání : „každý s každým“ 1 x  

Mezioblastní „velké“ kolo 

- místo : ZČ  (Plzeň)       

- účastníci : ZČ1, ZČ2, ZČ3, ZČ4, ZČ5, ZČ6, JČ1, JČ2, JČ3, JČ4 

- utkání : ZČ1xJČ3, ZČ2xJČ4, ZČ3xJČ1, ZČ4xJČ2,  

                        ZČ1xJČ4, ZČ2xJČ3, ZČ3xJČ2, ZČ4xJČ1,      

                        ZČ5xJČ1, ZČ6xJČ2, ZČ5xJČ4, ZČ6xJČ3 

Mezioblastní „velké“ kolo 

- místo : JČ (Vodňany)      

- účastníci : JČ1, JČ2, JČ3, JČ4, ZČ1, ZČ2, ZČ3, ZČ4, ZČ5, ZČ6 

- utkání : JČ1xZČ2, JČ2xZČ1, JČ3xZČ4, JČ4xZČ3, 

                        JČ1xZČ1, JČ2xZČ2, JČ3xZČ3, JČ4xZČ4, 

          JČ1xZČ6, JČ2xZČ5, JČ3xZČ5, JČ4xZČ6    

5. Řízení jednotlivých utkání 

„Malá“ kola - dle rozpisů soutěží jednotlivých oblastí 

„Velká“ kola - vrchního rozhodčího s platnou licencí rozhodčího ČBaS zajišťuje daná oblast. 

  

6. Rozlosování soutěže 

„Malá“ kola - dle rozpisů soutěží jednotlivých oblastí 

„Velká“ kola – po „malých“ oblastních kolech se určí (dle pořadí) družstva na pozicích JČ1 až JČ4 a ZČ1 

až ZČ6 a  mezioblastní utkání se odehrají dle rozpisu (viz odstavec 4 – „Rozpis kol“) 

   

7. Předehrávání utkání 

Předehrávání utkání je možné pouze v „malých“ kolech, viz. rozpisy soutěží jednotlivých oblastí. 

Utkání „velkých“ kol se musí sehrát na daném místě v daných termínech. 

 

8. Počet a pořadí zápasů v utkání 

Každé utkání se hraje na 8 zápasů. Každý hráč může startovat max. ve 2 zápasech v utkání v různých 

disciplínách. 

Pořadí zápasů : 

1. smíšená čtyřhra  5. třetí dvouhra mužů 

2. druhá čtyřhra mužů  6. druhá dvouhra mužů  

3. čtyřhra žen   7. dvouhra žen 

4. první čtyřhra mužů  8. první dvouhra mužů 

 

Vedoucí družstev mají právo se dohodnout na změně pořadí výše uvedených zápasů. Je však jejich 

povinností toto shodně dohodnuté změněné pořadí oznámit vrchnímu rozhodčímu před zahájením utkání.  

Pokud se nedohodnou, platí výše stanovené pořadí zápasů. 

Vrchní rozhodčí má (v odůvodněných případech) právo změnit pořadí zápasů v zájmu plynulosti průběhu 

hraného utkání s přednostním cílem zajistit současné obsazení volných kurtů. O této změně musí 

informovat oba týmy s dostatečným předstihem (minimálně 10 minut před vyhlášením zápasů) 
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9. Hodnocení utkání a pořadí v tabulce základní části 

Vítěz každého utkání získává 3 body, za nerozhodný výsledek získávají obě družstva po 2 bodech, 

poražené družstvo získává 1 bod. Za nesehrané utkání nezískává družstvo žádný bod. 

Pořadí v tabulce je určeno vyšším počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů několika družstev je 

pořadí určeno podle následujících kritérií: 

a) celkovým rozdílem počtu vyhraných a prohraných zápasů ve všech utkáních 

b) rozdílem počtu vyhraných a prohraných zápasů ve vzájemných utkáních 

c) rozdílem počtu vyhraných a prohraných setů ve vzájemných utkáních 

d) celkovým rozdílem počtu vyhraných a prohraných setů ve všech utkáních 

e) celkovým rozdílem počtu vyhraných a prohraných míčků ve všech utkáních 

f) losem 

10. Náhradníci 

Start hráčů ve vyšších družstvech a náhradníků z nižších družstev se řídí článkem 41 Soutěžního řádu, hráč 

však během jednoho hracího kola (dle rozpisu utkání soutěží) může v soutěžích řízených JčBsS a ZpčBaS 

nastoupit pouze za jedno družstvo svého klubu/oddílu. V případě porušení tohoto ustanovení budou 

skrečovány všechny zápasy provinivšího se hráče v utkání nižšího družstva a případně také další zápasy, 

které byly startem hráče ovlivněny (např. 2. a 3. dvouhra mužů v případě skreče 1. dvouhry). 

11. Míče 

Jednotlivá utkání se hrají vlastními míči. Povoleny jsou pouze bílé péřové míče s korkovou hlavou, které 

splňují letové vlastnosti (dle pravidel a soutěžního řádu). Míče v daném utkání dodávají obě družstva 

stejným dílem. 

12. Postupový klíč 

dle rozpisů soutěží jednotlivých oblastí.  

13. Povinnosti pořadatele (domácího družstva) 

„malá“ kola - dle rozpisů soutěží jednotlivých oblastí  

„velká“ kola  

a)   Oznámit propozicemi místo a čas konání minimálně 7 dní předem. 

b)   Zajistit vrchního rozhodčího s platnou licencí a vytvořit mu podmínky pro řádné řízení soutěže. 

c)   Umožnit týmům vstup do tělocvičny minimálně 30 minut před zahájením utkání. 

d) Do 24 hodin po skončení utkání zajistit odeslání zápisu o utkání pomocí formuláře na webových    

 stránkách ZpčBaS a elektronicky poslat zápis na předepsaném formuláři na STK ZpčBaS    

  (zpcbadminton@centrum.cz) a STK JčBaS (sokol.cb@seznam.cz) k dalšímu zpracování. 

 

15. Ceny, umístění 

Zajistí VV JčBaS a VV ZpčBaS společně. 

- první 3 družstva získají POHÁR a diplomy pro všechny zúčastněné hráče. 

 

16. Pokuty 

Při nesehrání utkání se postupuje dle rozpisů soutěží jednotlivých oblastí platné pro oblastní a krajské 

přebory. 

Nesplnění povinností pořadatele či jiné závažné nedostatky v řízení soutěže (utkání) mohou být od STK 

daných oblastí potrestány pokutou až do výše 1000,- Kč. 

 

mailto:zpcbadminton@centrum.cz
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