ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ, z.s.

ROZPIS SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE
SEZÓNY 2021
( 1.6.2021 – 31.12.2021 )

Plzeň, 1.6.2021

Západočeský badmintonový svaz, z.s.

Rozpis soutěží mládeže 2021

VŠEOBECNÉ
Řízení soutěže:
Soutěže řídí Západočeský badmintonový svaz z.s. (dále jen jako „ZpčBaS“, nebo „svaz“), prostřednictvím STK
ZpčBaS.
Kontakt:
Západočeský badmintonový svaz, z.s.
Hřbitovní 873/24, 31200 Plzeň
tel: +420 777586357, e-mail: zpcbadminton@centrum.cz

Bankovní spojení:
Pro účely úhrad poplatků, pokut a ostatních plateb platí bankovní spojení:
číslo účtu: 2201555757/2010
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: číslo oddílu dle seznamu ČBaS, nebo datum narození
specifický symbol: 01

Pořádkové pokuty:
Za nedodržení rozpisu soutěží mládeže ZpčBaS – 2021, může STK ZpčBaS udělit pořadateli nebo vrchnímu
rozhodčímu pokutu do výše 1000,- Kč a to i opakovaně.
Pořádková pokuta se hradí nejpozději do 10 dnů ode dne rozhodnutí STK na výše uvedený účet ZpčBaS s tím, že
v kolonce "zpráva pro příjemce" se uvede "pořádková pokuta" a “klub/oddíl/jednotlivec“.
Do doby zaplacení pořádkové pokuty může být závodní činnost jednotlivce/družstva zastavena. Potvrzení
(naskenovaný podací lístek) resp. elektronickou konfirmaci zadání platebního příkazu bance o zaplacení
pořádkové pokuty, je klub/oddíl/jednotlivec povinen odeslat elektronicky na e-mailovou adresu ZpčBaS.
Pořádkové pokuty ukládá STK ZpčBaS. Odvolání proti uložené pořádkové pokutě lze podat do 14ti dnů na VV
ZpčBaS, který do 30ti dnů rozhodne.
Odvolání nemá odkladný účinek.

Technické ustanovení:
Hraje se podle Soutěžního řádu, Rozpisu soutěží mládeže ČBaS 2021, posledního vydání pravidel badmintonu a
ustanovení tohoto rozpisu.

Platnost:
Tento rozpis soutěží mládeže je platný pro období 1. 6. 2021 – 31. 12. 2021.
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PŘEBOR SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
KATEGORIE U13
I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
1. Termíny a místo:
Dle termínového kalendáře

2. Soupiska:
Družstva startují dle soupisky na předepsaném formuláři ZpčBaS, která musí být potvrzena STK ZpčBaS.
Družstva mohou startovat jako klubová/oddílová, nebo jako výběry měst či krajů v rámci západočeské oblasti.
V případě, že na soupisce družstva bude hráč(ka) z jiného klubu/oddílu než mateřského, nemůže již v soutěži
startovat dané družstvo jako klub/oddíl, ale musí být označen jako výběr.
V případě malého počtu družstev může VV ZpčBaS propojit soutěž i s jinou oblastí.
Hráč(ka) může být uveden pouze na soupisce jednoho družstva.
Za družstvo mohou startovat i hráči bez platné celoroční licence.
Každé družstvo musí zajistit doprovod vedoucího staršího 18 let.

3. Ceny:
Vítězné družstvo získává pohár, medaile, diplomy a postup na mistrovství ČR, pokud je pro danou kategorii
vypsáno.

4. Hospodářské podmínky:
Družstva startují na vlastní náklady.
Startovné ve výši maximálně 600,- Kč za družstvo v soutěži vybírá pořadatel.
Startovné je družstvo povinno zaplatit neprodleně po potvrzení (dle propozic) účasti pořadateli.

5. Ostatní:
V zájmu důstojné prezentace soutěží řízených STK ZpčBaS je zakázáno používat v hale jakékoliv
dechové nástroje (vuvuzela, trubka atd.) či hlučné sirény, které znemožňují hráčům(kám) soustředění ve hře.
Za dodržování tohoto zákazu je odpovědný pořadatel.

II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
1. Přihlášky a soupisky:
Přihlášku družstva do soutěže jsou kluby/oddíly/výběry povinny poslat elektronicky STK ZpčBaS na e-mailovou
adresu zpcbadminton@centrum.cz do 31.7.2021.
Potvrzené soupisky od STK ZpčBaS, včetně potvrzené účasti na turnaji, jsou kluby/oddíly povinny poslat
elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v propozicích turnaje nejpozději 1 týden před jeho pořádáním.

2. Systém soutěže:
Hraje se formou jednorázového turnaje.
Vrchní rozhodčí (dle počtu přítomných družstev) na místě před zahájením turnaje určí hrací systém
(vyřazovací K.O., nebo skupiny) tak, aby družstvo sehrálo v jeden den maximálně 4 utkání.
V případě účasti více družstev z jednoho klubu/oddílu, je nutno dodržet zásadu, aby se tato družstva střetla
v případě skupinového systému vždy v 1.utkání dané skupiny.
Rozdělení a nasazení do vyřazovacího K.O. či do skupin, bude provedeno před turnajem podle nejnižšího součtu
umístění přítomných 2 hráčů a 2 hráček družstva ve dvouhře z platných žebříčků kategorie U13 - 2 týdny před
turnajem s předsazením hráčů a hráček s umístěním do 16. místa ve dvouhře kategorie U17 a do 8. místa
kategorie U15.
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Družstva hrají ve složení minimálně „2+2“ a musí obsadit všechny disciplíny.
Hráč(ka) smí nastoupit ve 2 zápasech v utkání.
Minimální počet hráčů v utkání:
Družstvo musí mít možnost utkání vyhrát, minimální sestava je tedy 2+1 nebo 1+2, při dodržení výše
popsaného pravidla povolených kombinací nasazení do zápasů .
Každé utkání se hraje na 5 zápasů.
Zápasy:

1.
2.
3.
4.
5.

smíšená čtyřhra
dvouhra chlapců
dvouhra dívek
čtyřhra chlapců
čtyřhra dívek

Vedoucí družstev mají právo se dohodnout na pořadí výše uvedených zápasů. Je však jejich povinností toto
shodně dohodnuté pořadí oznámit vrchnímu rozhodčímu před zahájením utkání. Pokud se nedohodnou, určí
pořadí zápasů vrchní rozhodčí losem.
Pořadí v tabulce je určeno vyšším počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů několika družstev je pořadí
určeno podle následujících kritérií:
a) rozdílem počtu vyhraných a prohraných zápasů ve vzájemných utkáních
b) rozdílem počtu vyhraných a prohraných setů ve vzájemných utkáních
c) celkovým rozdílem počtu vyhraných a prohraných zápasů ve všech 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
Vítěz každého utkání získává 3 body, za nerozhodný výsledek získávají obě družstva po 2 bodech, poražené
družstvo získává 1 bod. Za nenastoupení k utkání nezískává družstvo žádný bod.
O nasazení jednotlivých utkání na kurty rozhoduje vrchní rozhodčí

3. Vrchní rozhodčí na OP
Turnaj řídí vrchní rozhodčí s platnou licencí ČBaS, kterého zajišťuje pořadatel ze seznamu vydaného KR ČBaS.
Vrchní rozhodčí odpovídá za řádný a regulérní průběh soutěže, kontrolu platnosti licencí, správné a úplné
zpracování výsledků.
V zájmu důstojné prezentace soutěží řízených STK ZpčBaS je vrchní rozhodčí povinen nosit v průběhu turnaje
červené triko nebo mikinu s logem ČBaS.

4. Oblečení:
V zájmu důstojné prezentace soutěží jsou hráči povinni nastupovat k utkáním výhradně ve sportovním
badmintonovém oblečení. V párových disciplínách je doporučeno, aby každý pár dodržel alespoň u trik
barevnou jednotnost.

5. Míče:
Povoleny jsou pouze bílé péřové míče s korkovou hlavou, dle Směrnice ČBaS o certifikaci míčů. Obě družstva
dodávají míče stejným dílem.

6. Povinnosti pořadatele:
•
•
•

Rozeslat včas (nejméně 3 týdny před začátkem turnaje) propozice ZpčBaS, předsedům klubů
jednotlivých účastníků a správci webových stránek v elektronické podobě.
V případě důležité změny (místo, datum, čas) v propozicích, neprodleně informovat e- mailem STK
ZpčBaS (zpcbadminton@centrum.cz) a všechna přihlášená družstva.
Umožnit všem družstvům vstup do připravené haly (tělocvičny) minimálně 30 minut před zahájením
turnaje.
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•
•
•

Zajistit vhodnou halu (tělocvičnu) pro pořádání turnaje.
Zajistit vrchního rozhodčí s platnou licencí ČBaS.
Zajistit lékaře či osobu znalou první pomoci.

•

Do 48 hodin po skončení turnaje poslat elektronicky (zpcbadminton@centrum.cz) všechny zápisy o
utkání a celkové výsledky na předepsaných formulářích STK ZpčBaS k dalšímu zpracování.

7. Povinnosti vedoucích družstev:
Prezentovat družstvo a předat sestavu na utkání vrchnímu rozhodčímu nejpozději 15 minut před stanoveným
začátkem.
Při nedodržení těchto povinností může vrchní rozhodčí kontumovat příslušné utkání nebo družstvo
nepřipustit či vyloučit do/ze soutěže.

8. Námitky:
Námitky se podávají podle příslušných ustanovení SŘ.

9. Karty:
Pokud hráč obdrží od vrchního rozhodčího žlutou kartu, je povinen zaplatit pokutu 200 Kč, v případě červené
karty je povinen zaplatit 500 Kč.

OBLASTNÍ PŘEBOR SMÍŠENÝCH
DRUŽSTEV ŽÁKŮ (U15)
I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
1. Termíny a místo:
Dle termínového kalendáře

2. Soupiska:
Družstva startují dle soupisky na předepsaném formuláři ZpčBaS, která musí být potvrzena STK ZpčBaS.
Za družstvo mohou startovat pouze hráči registrovaní v příslušném klubu/oddílu. Není povoleno hostování
z jiného klubu/oddílu. Za družstvo mohou startovat pouze hráči s platnou celoroční licencí.
Vysílající klub/oddíl musí zajistit pro své družstvo doprovod vedoucího staršího 18 let.

3. Ceny:
Vítězné družstvo získává pohár, medaile, diplomy a postup na mistrovství ČR, pokud je pro danou kategorii
vypsáno.

4. Hospodářské podmínky:
Družstva startují na vlastní náklady.
Startovné ve výši maximálně 900,- Kč za družstvo v soutěži vybírá pořadatel.
Startovné je družstvo povinno zaplatit neprodleně po potvrzení (dle propozic) účasti pořadateli.

5. Ostatní:
V zájmu důstojné prezentace soutěží řízených STK ZpčBaS je zakázáno používat v hale jakékoliv
dechové nástroje (vuvuzela, trubka atd.) či hlučné sirény, které znemožňují hráčům(kám) soustředění ve hře.
Za dodržování tohoto zákazu je odpovědný pořadatel.
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II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
1. Přihlášky a soupisky:
Přihlášku družstva do soutěže jsou kluby/oddíly povinny poslat elektronicky STK ZpčBaS na e-mailovou adresu
zpcbadminton@centrum.cz do 31.7.2021.
Potvrzené soupisky od STK ZpčBaS, včetně potvrzené účasti na turnaji, jsou kluby/oddíly povinny poslat
elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v propozicích turnaje nejpozději 1 týden před jeho pořádáním.

2. Systém soutěže:
Hraje se formou jednorázového turnaje.
Vrchní rozhodčí (dle počtu přítomných družstev) na místě před zahájením turnaje určí hrací systém
(vyřazovací K.O., nebo skupiny) tak, aby družstvo sehrálo v jeden den maximálně 4 utkání.
V případě účasti více družstev z jednoho klubu/oddílu, je nutno dodržet zásadu, aby se tato družstva střetla
v případě skupinového systému vždy v 1.utkání dané skupiny.
Rozdělení a nasazení do vyřazovacího K.O. či do skupin, bude provedeno před turnajem podle nejnižšího součtu
umístění přítomných 3 hráčů a 3 hráček družstva ve dvouhře z platných žebříčků kategorie U15 – 2 týdny před
turnajem s předsazením hráčů a hráček s umístěním do 16. místa ve dvouhře kategorie U19 a do 8. místa
kategorie U17.
Družstva hrají ve složení „3+3“. Hráč(ka) smí nastoupit ve 2 zápasech v utkání ve 2 různých disciplínách.
Minimální počet hráčů v utkání:
Družstvo musí mít možnost utkání vyhrát, minimální sestava je tedy 2+1 nebo 1+2, při dodržení výše
uvedeného omezujícího pravidla o počtu zápasů na hráče/ku .
Každé utkání se hraje na 7 zápasů.
Zápasy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

smíšená čtyřhra
první dvouhra chlapců
druhá dvouhra chlapců
první dvouhra dívek
druhá dvouhra dívek
čtyřhra chlapců
čtyřhra dívek

Vedoucí družstev mají právo se dohodnout na pořadí výše uvedených zápasů. Je však jejich povinností toto
shodně dohodnuté pořadí oznámit vrchnímu rozhodčímu před zahájením utkání. Pokud se nedohodnou, určí
pořadí zápasů vrchní rozhodčí losem.
Pořadí v tabulce je určeno vyšším počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů několika družstev je pořadí
určeno podle následujících kritérií:
a) rozdílem počtu vyhraných a prohraných zápasů ve vzájemných utkáních
b) rozdílem počtu vyhraných a prohraných setů ve vzájemných utkáních
c) celkovým rozdílem počtu vyhraných a prohraných zápasů ve všech 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
Vítěz každého utkání získává 3 body, za nerozhodný výsledek získávají obě družstva po 2 bodech, poražené
družstvo získává 1 bod. Za nenastoupení k utkání nezískává družstvo žádný bod.
O nasazení jednotlivých utkání na kurty rozhoduje vrchní rozhodčí.
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3. Vrchní rozhodčí na OP
Turnaj řídí vrchní rozhodčí s platnou licencí ČBaS, kterého zajišťuje pořadatel ze seznamu vydaného KR ČBaS.
Vrchní rozhodčí odpovídá za řádný a regulérní průběh soutěže, kontrolu platnosti licencí, správné a úplné
zpracování výsledků.
V zájmu důstojné prezentace soutěží řízených STK ZpčBaS je vrchní rozhodčí povinen nosit v průběhu turnaje
červené triko nebo mikinu s logem ČBaS.

4. Oblečení:
V zájmu důstojné prezentace soutěží jsou hráči povinni nastupovat k utkáním výhradně ve sportovním
badmintonovém oblečení. V párových disciplínách je doporučeno, aby každý pár dodržel alespoň u trik
barevnou jednotnost.

5. Míče:
Povoleny jsou pouze bílé péřové míče s korkovou hlavou, dle Směrnice ČBaS o certifikaci míčů.. Obě družstva
dodávají míče stejným dílem.

6. Povinnosti pořadatele:
•
•
•
•
•
•
•

Rozeslat včas (nejméně 3 týdny před začátkem turnaje) propozice ZpčBaS, předsedům klubů
jednotlivých účastníků a správci webových stránek v elektronické podobě.
V případě důležité změny (místo, datum, čas) v propozicích, neprodleně informovat e- mailem STK
ZpčBaS (zpcbadminton@centrum.cz) a všechna přihlášená družstva.
Umožnit všem družstvům vstup do připravené haly (tělocvičny) minimálně 30 minut před zahájením
turnaje.
Zajistit vhodnou halu (tělocvičnu) pro pořádání turnaje.
Zajistit vrchního rozhodčí s platnou licencí ČBaS.
Zajistit lékaře či osobu znalou první pomoci.
Do 48 hodin po skončení turnaje poslat elektronicky (zpcbadminton@centrum.cz) všechny zápisy o
utkání a celkové výsledky na předepsaných formulářích STK ZpčBaS k dalšímu zpracování.

7. Povinnosti vedoucích družstev:
Prezentovat družstvo a předat sestavu na utkání vrchnímu rozhodčímu nejpozději 15 minut před stanoveným
začátkem.
Při nedodržení těchto povinností může vrchní rozhodčí kontumovat příslušné utkání nebo družstvo
nepřipustit či vyloučit do/ze soutěže.

8. Námitky:
Námitky se podávají podle příslušných ustanovení SŘ.

9. Karty:
Pokud hráč obdrží od vrchního rozhodčího žlutou kartu, je povinen zaplatit pokutu 200 Kč, v případě červené
karty je povinen zaplatit 500 Kč.
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SOUTĚŽE GRAND PRIX
(Společná ustanovení)
I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1. Typy turnajů:
OP (oblastní přebor), GPC kvalifikační, GPC otevřené, GPD, GPE

2. Věkové kategorie:
Soutěže se vypisují v kategoriích U19, U17, U15, U13.
U19 – hráči narozeni 1. 1. 2003 a později
U17 – hráči narozeni 1. 1. 2005 a později
U15 – hráči narozeni 1. 1. 2007 a později
U13 – hráči narozeni 1. 1. 2009 a později

3. Startovné:
Startovné se platí pořadateli turnaje ve výši předepsané propozicemi turnaje.
Maximální výše
OP a GPC kvalifikační: 100,- Kč za hráče a disciplínu
GPC, GPD, GPE otevřené: 150,- Kč za hráče a disciplínu
Pořadatel může požádat VV ZpčBaS o schválení startovného nad stanovený limit

II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
1. Předpis:
Hraje se podle Soutěžního řádu, pravidel badmintonu, ustanovení tohoto Rozpisu soutěží mládeže a propozic
turnajů.

2. Nasazení hráčů:
Nasazování se provádí dle aktuálně platného žebříčku v době uzávěrky přihlášek. Počet nasazených hráčů
(dvojic) v jednotlivých disciplínách:
Počet
8 a méně
9-12
13-16
17-24
25-32

minimum
2
2
4
4
8

maximum
4
6
8
12
16

Maximální počet nasazených hráčů určuje vrchní rozhodčí. Podmínkou je, že maximální počet nasazených hráčů
nepřekročí 50 % startovního pole v dané disciplíně.
Pro nasazení ve čtyřhrách platí nižší součet pořadí příslušné dvojice a disciplíny. V případě rovnosti součtu
určuje pořadí nejvýše umístnění hráč či hráčka na žebříčku příslušné disciplíně

3. Losování
Je veřejné a provádí se v den a místě konání turnaje před jeho zahájením. Pokud se některé disciplíny losují
později, musí být veřejně oznámen a stanoven čas losování. Každý hráč je zodpovědný za svou prezenci u
pořadatele před zahájením losování.
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4. Vrchní rozhodčí na GP:
Turnaj řídí vrchní rozhodčí s platnou licencí ČBaS, kterého zajišťuje pořadatel ze seznamu vydaného KR ČBaS.
Vrchní rozhodčí odpovídá za řádný a regulérní průběh soutěže, kontrolu platnosti licencí, správné a úplné
zpracování výsledků.

5. Míče:
Pokud pořadatel nebo řídící svaz dodává pro turnaj GP nebo jeho část míče odpovídající pravidlům, má tento
druh a typ přednost před ostatními míčky. V opačném případě se hraje se vlastními míči. Stanoveny jsou bílé
péřové míče s korkovou hlavou, dle Směrnice ČBaS o certifikaci míčů. Míče dodávají soupeři rovným dílem.
Před zahájením každého zápasu musí být k dispozici minimálně dva kusy regulérních míčů.
GPE – doporučené péřové či plastové s korkovou hlavou. Pořadí přednosti i způsob vzájemného vyrovnání míčů
mezi hráči musí být uvedeno v propozicích turnaje.

7. Povinnosti pořadatele turnaje:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozeslat včas (nejméně 2 týdny před začátkem turnaje) propozice STK ZpčBaS a správci webových
stránek v elektronické podobě.
V případě důležité změny (místo, datum, čas) v propozicích, neprodleně informovat e- mailem STK
ZpčBaS (zpcbadminton@centrum.cz) a všechny přihlášené hráč(ky)
Umožnit všem hráčům(kám) vstup do připravené haly (tělocvičny) minimálně 30 minut před zahájením
turnaje.
Zajistit vhodnou halu (tělocvičnu) pro pořádání turnaje.
Zajistit vrchního rozhodčího s platnou licencí ČBaS
Zajistit lékaře či osobu znalou první pomoci.
Řídit turnaj pomocí softwaru BTP (viz pravidla na konci RS)
Do 48 hodin po skončení turnaje poslat elektronicky (zpcbadminton@centrum.cz) úplné a
zkontrolované výsledky na předepsaném formuláři (Formulář výsledků) včetně hracích plánů
(“pavouků“, „skupin“) všech disciplín turnaje a turnajového souboru „tp“ na adresu STK ZpčBaS
(zpcbadminton@centrum.cz) k dalšímu zpracování

8. Námitky:
Námitky se podávají podle příslušných ustanovení SŘ.

9. Karty:
Pokud hráč obdrží od vrchního rozhodčího žlutou kartu, je povinen zaplatit pokutu 200 Kč, v případě červené
karty je povinen zaplatit 500 Kč.

OBLASTNÍ PŘEBOR JEDNOTLIVCŮ
KATEGORIE U13, U15, U17, U19
1. Termín, místo konání a přihlášky:
Dle termínového kalendáře ZpčBaS.
Místo konání musí být uvedeno v propozicích turnaje
Uzávěrka přihlášek je nejpozději ve středu před turnajem v 22,00. (viz propozice)

2. Hospodářské podmínky:
Hráči startují na vlastní náklady nebo na náklady svého klubu/oddílu. V případě neúčasti přihlášeného hráče bez
řádné omluvy, uloží STK ZpčBaS tomuto hráči pořádkovou pokutu minimálně ve výši startovného. Při
dodatečné omluvě a doložení důvodů posoudí STK ZpčBaS jejich závažnost v návaznosti na výši uložené
pořádkové pokuty.
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3. Právo účasti:
Hráči a hráčky s právem účasti v dané kategorii (viz předpisy ČBaS) z Plzeňského a Karlovarského kraje
s platnou hráčskou licencí ČBaS.
V zájmu důstojné prezentace soutěží jsou hráči povinni nastupovat k utkáním výhradně ve sportovním
badmintonovém oblečení. V párových disciplínách je doporučeno, aby každý pár dodržel alespoň u trik
barevnou jednotnost.
V případě omezení počtu startujících má přednost přihláška výše postaveného hráče(ky) v žebříčku dané
disciplíny
U párových disciplín má přednost přihlášená dvojice s nižším součtem umístění v žebříčku dané disciplíny.
Pokud hráč(ka) není v žebříčku, započítává se mu umístění posledního místa v dané disciplíně + 1.
Omezení počtu startujících schvaluje STK ZpčBaS.

4. Hrací systém turnaje:
Soutěží se ve všech disciplínách (dvouhra chlapců a dívek, čtyřhra chlapců a dívek, smíšená čtyřhra). Turnaje se
hrají vylučovacím systémem K. O. na jednu porážku s minimálně jedním zápasem o umístnění v prvním kole
dvouher. Jiný systém může zvolit pouze vrchní rozhodčí v závislosti na počtu přihlášených účastníků.
Pokud je to možné, dodržuje se zásada „neklubové 1.kolo“, to znamená, že by se neměli potkat hráči(ky) ze
stejného klubu v 1.kole.
V případě, že hráč nedokončí nebo vzdá zápas v jedné disciplíně, nemůže již nastoupit ani v dalších zápasech
ostatních disciplín.

5. Vrchní rozhodčí na OP
Turnaj řídí vrchní rozhodčí s platnou licencí ČBaS, kterého zajišťuje pořadatel ze seznamu vydaného KR ČBaS.
Vrchní rozhodčí odpovídá za řádný a regulérní průběh soutěže, kontrolu platnosti licencí, správné a úplné
zpracování výsledků.
V zájmu důstojné prezentace soutěží řízených STK ZpčBaS je vrchní rozhodčí povinen nosit v průběhu turnaje
červené triko nebo mikinu s logem ČBaS.

6. Ceny, umístnění a postupy:
Vítězové všech disciplín získávají titul „Přeborník oblasti“.
Hráči (ky) na 1.-3. místě v jednotlivých disciplínách získávají diplomy, medaile, případně i další ceny.

GRAND PRIX „C“ (kvalifikační)
KATEGORIE U13, U15, U17, U19
1. Termín, místo konání a přihlášky:
Dle termínového kalendáře ZpčBaS.
Místo konání musí být uvedeno v propozicích turnaje
Uzávěrka přihlášek je nejpozději ve středu před turnajem v 22,00. (viz propozice)

2. Hospodářské podmínky:
Hráči startují na vlastní náklady nebo na náklady svého klubu/oddílu. V případě neúčasti přihlášeného hráče bez
řádné omluvy, uloží STK ZpčBaS tomuto hráči pořádkovou pokutu minimálně ve výši startovného. Při
dodatečné omluvě a doložení důvodů posoudí STK ZpčBaS jejich závažnost v návaznosti na výši uložené
pořádkové pokuty.
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3. Právo účasti:
Hráči a hráčky s právem účasti v dané kategorii (viz předpisy ČBaS) z Plzeňského a Karlovarského kraje
s platnou hráčskou licencí ČBaS.
V párových disciplínách je povolen start i hráčům(kám) z jiné oblasti při splnění těchto podmínek:
- jeden hráč(ka) ve dvojici musí být z Plzeňského a Karlovarského kraje
- daná dvojice se nezúčastní v roce 2021 žádné jiné kvalifikace na MČR v dané kategorii
- alespoň 2 společné starty na turnajích v roce 2021 v kategorii a disciplíně, ve které chtějí takto startovat
v kvalifikačním turnaji (pokud nejde o dlouhodobé zranění).
- k přihlášce přiložit seznam společných startů na turnajích v roce 2021 .
Na kvalifikačních turnajích typu GPC nesmí startovat hráči s přímým postupem na MČR v těch disciplínách, ve
kterých mají přímý postup zajištěn, viz Rozpis soutěží mládeže ČBaS – 2021. Žádné výjimky nejsou povoleny.
V zájmu důstojné prezentace soutěží jsou hráči povinni nastupovat k utkáním výhradně ve sportovním
badmintonovém oblečení. V párových disciplínách je doporučeno, aby každý pár dodržel alespoň u trik
barevnou jednotnost.
V případě omezení počtu startujících má přednost přihláška výše postaveného hráče(ky) v žebříčku dané
disciplíny
U párových disciplín má přednost přihlášená dvojice s nižším součtem umístění v žebříčku dané disciplíny.
Pokud hráč(ka) není v žebříčku, započítává se mu umístění posledního místa v dané disciplíně + 1.

4. Hrací systém turnaje:
Soutěží se ve všech disciplínách (dvouhra chlapců a dívek, čtyřhra chlapců a dívek, smíšená čtyřhra). Turnaje se
hrají vylučovacím systémem K. O. na jednu porážku s minimálně jedním zápasem o umístnění v prvním kole
dvouher. Jiný systém může zvolit pouze vrchní rozhodčí v závislosti na počtu přihlášených účastníků.
Pokud je to možné, dodržuje se zásada „neklubové 1.kolo“, to znamená, že by se neměli potkat hráči(ky) ze
stejného klubu v 1.kole.
Ve všech disciplínách se sehrají zápasy o 3.místo.
V případě, že hráč nedokončí nebo vzdá zápas v jedné disciplíně, nemůže již nastoupit ani v dalších zápasech
ostatních disciplín.

5. Vrchní rozhodčí na GPC - kvalifikační
Turnaj řídí vrchní rozhodčí s platnou licencí ČBaS, kterého zajišťuje pořadatel ze seznamu vydaného KR ČBaS.
Vrchní rozhodčí odpovídá za řádný a regulérní průběh soutěže, kontrolu platnosti licencí, správné a úplné
zpracování výsledků.
V zájmu důstojné prezentace soutěží řízených STK ZpčBaS je vrchní rozhodčí povinen nosit v průběhu turnaje
červené triko nebo mikinu s logem ČBaS.

6. Ceny, umístnění a postupy:
Hráči (ky) na 1.-3. místě v jednotlivých disciplínách získávají diplomy, případně i další ceny.
Právo účasti na MČR v dané disciplíně mají vítězové a další v pořadí dle počtu postupových míst daném
rozpisem soutěží ČBaS pro jednotlivé kategorie.
V případě, že se na postupových místech v dané disciplíně umístí hráči(ky), kteří nemohou startovat na MČR,
získává právo účasti na MČR finalista eventuelně hráč(ka) na 3. či 4.místě. V případě nezájmu všech
semifinalistů dvouhry, nabídne STK ZpčBaS právo startu postupně dalším zájemcům (včetně nezúčastněných na
oblastním přeboru) dle žebříčkového postavení od nejlépe umístěného hráče(ky) v dané disciplíně.
V párových disciplínách platí právo postupu pouze ve stejném složení jako při účasti na kvalifikačním turnaji.
V případě nezájmu všech semifinalistů čtyřher/mixů, nabídne STK ZpčBaS právo startu postupně všem
zájemcům (včetně nezúčastněných na oblastním přeboru) dle žebříčkového postavení od nejlépe umístěného
hráče(ky) v dané disciplíně, který(á) bude mít možnost vlastního výběru spoluhráče
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GRAND PRIX „C“ (otevřené)
KATEGORIE U13, U15, U17, U19
1. Termín, místo konání a přihlášky:
Dle termínového kalendáře ZpčBaS.
Místo konání musí být uvedeno v propozicích turnaje
Uzávěrka přihlášek je nejpozději ve středu před turnajem v 22,00. (viz propozice)

2. Hospodářské podmínky:
Hráči startují na vlastní náklady nebo na náklady svého klubu/oddílu. V případě neúčasti přihlášeného hráče bez
řádné omluvy, uloží STK ZpčBaS tomuto hráči pořádkovou pokutu minimálně ve výši startovného. Při
dodatečné omluvě a doložení důvodů posoudí STK ZpčBaS jejich závažnost v návaznosti na výši uložené
pořádkové pokuty.

3. Právo účasti:
Hráči a hráčky s právem účasti v dané kategorii (viz předpisy ČBaS) s platnou hráčskou licencí ČBaS.
Hráči a hráčky bez české licence, kteří nejsou občany ČR, mohou startovat se souhlasem STK ZpčBaS, ale bez
nároku na zisk bodů a zařazení do žebříčku GP. Tato skutečnost musí být uvedena v propozicích turnaje.
V zájmu důstojné prezentace soutěží jsou hráči povinni nastupovat k utkáním výhradně ve sportovním
badmintonovém oblečení. V párových disciplínách je doporučeno, aby každý pár dodržel alespoň u trik
barevnou jednotnost.
V případě omezení počtu startujících má přednost přihláška výše postaveného hráče(ky) v žebříčku dané
disciplíny
U párových disciplín má přednost přihlášená dvojice s nižším součtem umístění v žebříčku dané disciplíny.
Pokud hráč(ka) není v žebříčku, započítává se mu umístění posledního místa v dané disciplíně + 1.
Pořadatel má vyhrazeno v každé disciplíně 20 % (zaokrouhleno nahoru) míst za předpokladu dodržení rozpisu
soutěží mládeže ČBaS 2021.

4. Hrací systém turnaje:
Disciplíny a hrací systém dle propozic turnaje.
Pokud je to možné, dodržuje se zásada „neklubové 1.kolo“, to znamená, že by se neměli potkat hráči(ky) ze
stejného klubu v 1.kole.
V případě, že hráč nedokončí nebo vzdá zápas v jedné disciplíně, nemůže již nastoupit ani v dalších zápasech
ostatních disciplín.

5. Ceny:
Dle propozic turnaje.

GRAND PRIX „D“, „E“
KATEGORIE U13, U15, U17, U19
1. Termín, místo konání a přihlášky:
Dle termínového kalendáře ZpčBaS.
Místo konání musí být uvedeno v propozicích turnaje
Uzávěrka přihlášek je nejpozději ve středu před turnajem v 22,00. (viz propozice)

2. Hospodářské podmínky:
Hráči startují na vlastní náklady nebo na náklady svého klubu/oddílu. V případě neúčasti přihlášeného hráče bez
řádné omluvy, uloží STK ZpčBaS tomuto hráči pořádkovou pokutu minimálně ve výši startovného. Při
dodatečné omluvě a doložení důvodů posoudí STK ZpčBaS jejich závažnost v návaznosti na výši uložené
pořádkové pokuty.
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3. Právo účasti:
Hráči a hráčky s právem účasti v dané kategorii (viz předpisy ČBaS) s platnou hráčskou licencí ČBaS.
Hráči a hráčky bez české licence, kteří nejsou občany ČR, mohou startovat se souhlasem STK ZpčBaS, ale bez
nároku na zisk bodů a zařazení do žebříčku GP. Tato skutečnost musí být uvedena v propozicích turnaje.
V zájmu důstojné prezentace soutěží jsou hráči povinni nastupovat k utkáním výhradně ve sportovním
badmintonovém oblečení. V párových disciplínách je doporučeno, aby každý pár dodržel alespoň u trik
barevnou jednotnost.
Na turnajích typu GPD nesmí startovat hráči s umístěním do 32. místa (včetně) příslušné věkové kategorie a v
dané disciplíně na žebříčku platném v době uzávěrky přihlášek. Dále nesmí startovat hráči(ky) uvední na
soupiskách týmů extraligy a 1. ligy dospělých a hráči(ky), ktěří jsou v kterékoliv disciplíně na 1.-8. místě
aktuálního průběžného žebříčku sousední nižší věkové kategorie a hráči(ky), kteří jsou v kterékoliv
disciplíně na 1.-16. místě aktuálního průběžného žebříčku sousední vyšší věkové kategorie.
Na turnajích typu GPE nesmí startovat nejlepších 50% hráčů(ek) dle aktuálního průběžného žebříčku příslušné
věkové katogorie a dané disciplíny. Počet hráčů(ek) se zákazem startu se zaokrouhluje vždy směrem dolů
(např. při 115 hráčích na žebříčku nesmí startovat 57,5 hráče, tzn. startovat mohou hráči od 58. místa
žebříčku včetně). Dále nesmí startovat hráči(ky) uvedení na soupiskách týmů z extraligy, 1. ligy a OPA
dospělých a hráči(ky), ktěří jsou v kterékoliv disciplíně na 1.-32. místě aktuálního průběžného žebříčku
sousední nižší věkové kategorie a hráči(ky), kteří jsou v kterékoliv disciplíně na 1.-32. místě aktuálního
průběžného žebříčku sousední vyšší věkové kategorie.
Pořadatel může na turnajích GPD a GPE udělit „divokou kartu“ 2 hráčům a 2 hráčkám do dvouher a po jedné
dvojici v každé párové disciplíně. Na tyto hráč(ky) se pak výše uvedená omezení nevztahují za předpokladu
dodržení rozpisu soutěží mládeže ČBaS 2021.
STK ZpčBaS může (na základě včasně poslané žádosti ) na turnajích GPD a GPE udělit jednu „divokou kartu“
do každé disciplíny (v párových disciplínách pro dvojici). Na tyto hráč(ky) se pak výše uvedená omezení
nevztahují za předpokladu dodržení rozpisu soutěží mládeže ČBaS 2021.
V případě omezení počtu startujících má přednost přihláška výše postaveného hráče(ky) v žebříčku dané
disciplíny
U párových disciplín má přednost přihlášená dvojice s nižším součtem umístění v žebříčku dané disciplíny.
Pokud hráč(ka) není v žebříčku, započítává se mu umístění posledního místa v dané disciplíně + 1.
Pořadatel má vyhrazeno v každé disciplíně 20 % (zaokrouhleno nahoru) míst pro hráče(ky),
kteří splňují právo startu dle rozpisu mládeže ZpčBaS na daném typu turnaje (GPD, GPE) a za předpokladu
dodržení rozpisu soutěží mládeže ČBaS 2021.

4. Hrací systém turnaje:
Disciplíny a hrací systém dle propozic turnaje.
Pokud je to možné, dodržuje se zásada „neklubové 1.kolo“, to znamená, že by se neměli potkat hráči(ky) ze
stejného klubu v 1.kole.
V případě, že hráč nedokončí nebo vzdá zápas v jedné disciplíně, nemůže již nastoupit ani v dalších zápasech
ostatních disciplín.

5. Ceny:
Dle propozic turnaje.
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Povinnosti klubů a oddílů:
Zaslat elektronicky na e-mail: zpcbadminton@centrum.cz, vyplněnou žádost (předepsaný formulář ZpčBaS) na
pořádání turnajů jednotlivců a družstev na období 2.polovina 2021 a 1.polovina 2022 do 23. 6. 2021 a dále
Průběžně informovat ZpčBaS na e-mail: zpcbadminton@centrum.cz o případných změnách pořadatele, termínu
konání či zrušení turnaje. Další doplňování nových turnajů zařazených do seriálu GP lze po schválení VV
ZpčBaS v případě, že turnaj se koná minimálně 6 týdnů od nahlášení.

Používání BTP (Badminton Tournament Planner)
Rozpis soutěží stanovuje povinnost řídit turnaj OP a GP pomocí softwaru BTP.
- Licence BTP je po podpisu smlouvy o zápůjčce s jednotlivými kluby/oddíly západočeské oblasti
poskytnuta pro danou sezonu ZDARMA.
- Správcem licence je ZpčBaS.
- Licenci není možné zapůjčit na turnaje, které nejsou zařazeny do seriálu GP, či neřízeny ZpčBaS.
- Licence se zapůjčuje za následujících podmínek: ZpčBaS poskytne licenci BTP klubu/oddílu, který
bude v dané sezoně pořádat alespoň 1 turnaj OP či GP.
- Klub/oddíl/vrchní rozhodčí jsou oprávněni licenci BTP použít pouze a výhradně pro výše uvedené
turnaje, pro nějž byla licence poskytnuta.
- Smlouva o zápůjčce BTP licence pro příslušnou sezónu musí být uzavřena nejpozději 1 den před
pořádáním prvního turnaje, na který má pořádající klub/oddíl oprávnění licenci použít
- Po ukončení turnaje a odeslání výsledků (včetně turnajového souboru „.tp“), nesmí již pořadatel/ vrchní
rozhodčí, kterému byla licence poskytnuta, měnit a publikovat žádná data v turnajovém souboru „.tp“
- Použití licence na jiné než výše popsané turnaje, či poskytnutí licence třetím osobám se považuje za
porušení licenčních ustanovení a má za následek uplatnění veškerých případných sankcí z
neautorizovaného použití vůči klubu/oddílu/osobě, který toto ustanovení porušil. (viz smlouva o
zápůjčce licence BTP).
- Za zveřejnění na internetu se pro účely výše uvedených ustanovení považuje zveřejnění na
internetových stránkách www.tournamentsoftware.com prostřednictvím BTP.

Tomáš Knopp, v.r.
předseda ZpčBaS, z.s.

V Plzni dne 1.6.2021
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