
 

 

 

 

 

ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ, z.s. 

 

 

 
 

 

ROZPIS SOUTĚŢÍ DOSPĚLÝCH 

SEZÓNY 2019-2020 
( 1.9.2019 – 31.7.2020 ) 

 

 

 

 

 

Plzeň, 1.9.2019 



Západočeský badmintonový svaz  Rozpis soutěží dospělých 

http://www.zpcbadminton.cz  2019/2020 

 1 

Západočeský badmintonový svaz vypisuje 

2., 3., 4. LIGA ZÁPAD - DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH 

Společná ustanovení 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Řízení soutěţe 

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 

 

2. Bankovní spojení 

Pro účely úhrad startovného, 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: 02 

 

II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

1. Předpis 

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

2. Změny na soupiskách druţstev 

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

pracovníkem STK ZpčBaS. 

3. Pořádkové pokuty 

Hradí se nejpozději do 10 dnů ode dne rozhodnutí STK ZpčBaS 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. 

 

Družstva: - nesehrání jednoho utkání   ....... 500 Kč 

  - nesehrání druhého utkání   ....... 1000 Kč  

  - nesehrání třetího utkání   ....... 2000 Kč + vyloučení ze soutěže 

  - nesehrání utkání + zfalšovaný zápis   ....... 2000 Kč + vyloučení obou družstev ze                  

                                                                                                                             soutěže 

Uvedené pokuty jsou maximální a nasčítávají se. 

Např. při nesehrání 2 utkání může zaplatit družstvo až 1500,- Kč (500 Kč + 1000 Kč). 

Neúčast na utkáních je neomluvitelná. Pouze velice závažné, mimořádné události budou řešeny STK 

(pozn. onemocnění hráčů není mimořádná událost!). 

 

Ostatní: - za nedodržení rozpisu soutěží dospělých ZpčBaS – 2019/2020, může STK ZpčBaS udělit 

pořadateli, hráči(ce) nebo vrchnímu rozhodčímu pokutu do výše 1000,- Kč a to i opakovaně.  

 

mailto:zpcbadminton@centrum.cz
http://www.czechbadminton.cz/html/adresar/Prehled%20Oddilu%20CBaS.doc
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2.LIGA ZÁPAD - SOUTĚŽ DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH 
 

 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Účastníci soutěţe 

1. USK Plzeň       

2. TJ Sokol Doubravka A 

3. TJ Jiskra Nejdek   

4. BKV PLzeň  

 

2. Startovné 

Startovné činí za 1 družstvo 1000,- Kč. Startovné je družstvo povinno zaplatit nejpozději do 30.9.2019. 

3. Hospodářské podmínky 

Družstva startují na vlastní náklady. 

4. Soupisky druţstev 

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

elektronicky na předepsaném formuláři k potvrzení STK ZpčBaS na e-mailovou adresu 

zpcbadminton@centrum.cz do 30.9.2019. Na soupiskách musí být uveden vedoucí družstva (včetně 

tel.čísla) a adresa domácí tělocvičny. 

5. Termín konání jednotlivých kol  

Dle termínového kalendáře 

 

II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

1. Systém soutěţe 

Soutěž je rozdělena na základní část (součást 2. LIGA Jiho-Západ, viz samostatný předpis) a PLAY-OFF. 

Základní část se hraje systémem „každý s každým“ dvoukolově (doma-venku), play-off se hraje K.O.  

O pořadatelích v základní části a místě play off rozhodne VV ZpčBaS. 

V případě, že dojde do 30.9.2019 k podstatné změně počtu družstev v soutěži, předloží STK ZpčBaS 

neprodleně návrh náhradního složení a systému soutěže. 

2. Řízení jednotlivých utkání 

Pro utkání základní části zajišťuje vrchního rozhodčího s platnou licencí rozhodčího ČBaS vždy domácí 

klub/oddíl. Pro play-off zajišťuje vrchního rozhodčího s platnou licencí pořadatel. Nedodržení tohoto 

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

3. Rozlosování soutěţe 

Viz internetové stránky ZpčBaS.   

4. Předehrávání utkání 

Předehrávání utkání v základní části se řídí příslušným článkem Soutěžního řádu. V play-off musí být 

utkání sehrána na stanoveném místě a v daném termínu. 

5. Play-off 

Do play-off postupují první 4 družstva z tabulky po základní části. Složení semifinálových dvojic je 

následující: 1-4, 2-3. Vítězové sehrají utkání o titul, poražení sehrají utkání o 3. místo. 

6. Soupiska pro play-off 

V play-off mohou do utkání nastoupit pouze hráči, kteří během základní části startovali alespoň ve 2 

utkáních, nebo jsou kmenovými (hráčská licence) hráči klubu/oddílu a byli napsáni na soupisce družstva při 

jejím poslání, nejpozději 30.9.2019. Hráči, kteří tuto podmínku nesplňují, budou ze soupisek vyškrtnuti. 
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7. Počet a pořadí zápasů v utkání 

Každé utkání se hraje na 8 zápasů s výjimkou utkání hraných do vítězného pátého bodu (utkání play off) 

nebo v případě 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 PLAY – OFF nastavení daného utkání nejprve vetuje (zakáže) jednu disciplínu (kterou nechce hrát) níţe 

postavený tým po základní části. Poté vetuje jednu disciplínu ze zbylých dvou disciplín výše postavený tým 

po základní části 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 v základní části: 

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 

Pořadí zápasů v play-off: 

1. smíšená čtyřhra  5. druhá dvouhra mužů  

2. první dvouhra mužů  6. třetí dvouhra mužů  

3. dvouhra žen   7. čtyřhra žen  

4. první čtyřhra mužů  8. druhá čtyřhra 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. 

V play-off má vrchní rozhodčí (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 
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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 soutěže může v soutěžích řízených ZpčBaS nastoupit 

pouze za jedno družstvo svého 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 a sestupový klíč 

Družstvo na 1. místě získává titul ZpčBaS a právo startu v kvalifikaci do 1. celostátní ligy. Do 3. LIGY  

sestupuje družstvo, které se umístilo v PLAY OFF 2. LIGY  na 4.místě. V případě potřeby (např. sestup z 

1.ligy nebo postup do 1.ligy) může být sestupový klíč upraven tak, aby počet účastníků v 2. LIZE byl 6, 

tzn. nemusí spadnout žádné družstvo. V zájmu doplnění počtu družstev na 6 může STK ZpčBaS nabídnout 

možnost startu v 2. LIZE družstvům z 3. LIGY v pořadí, v jakém se umístila v předchozí sezóně. 

12. Povinnosti pořadatele (domácího druţstva) 

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 soupeřům vstup do tělocvičny minimálně 30 minut před zahájením utkání. 

a) Do 24 hodin po skončení utkání poslat elektronicky zápis na předepsaném formuláři STK ZpčBaS 

(zpcbadminton@centrum.cz) k dalšímu zpracování. 

 

13. Pokuty 

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

pokutou až do výše 1000,- Kč. 

mailto:zpcbadminton@centrum.cz
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3.LIGA ZÁPAD - SOUTĚŽ DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH 
 

 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Účastníci soutěţe 

1. SK Jupiter A     5. SK Jupiter B   

2. Spartak Chrást     6. ZÚ Klatovy 

3. TJ Sokol Doubravka B   7. TJ Slovan Karlovy Vary    

4. Keramika Chlumčany A     

2. Startovné 

Startovné činí za 1 družstvo 1000,- Kč. Startovné je družstvo povinno zaplatit nejpozději do 30.9.2019. 

3. Hospodářské podmínky 

Družstva startují na vlastní náklady. 

4. Soupisky druţstev 

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

elektronicky na předepsaném formuláři k potvrzení STK ZpčBaS na e-mailovou adresu 

zpcbadminton@centrum.cz do 30.9.2019. Na soupiskách musí být uveden vedoucí družstva (včetně 

tel.čísla) a adresa domácí tělocvičny. 

5. Termín konání jednotlivých kol  

Dle termínového kalendáře 

 

II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

1.  Systém soutěţe 

Soutěž je rozdělena na základní část (součást 3. LIGA Jiho-Západ, viz samostatný předpis) a PLAY-OFF. 

Základní část se hraje systémem každý s každým 1 x  (buď doma, nebo venku), play-off se hraje K.O.  

O pořadatelích v základní části a místě play off rozhodne VV ZpčBaS. 

V případě, že dojde do 30.9.2019 k podstatné změně počtu družstev v soutěži, předloží STK ZpčBaS 

neprodleně návrh náhradního složení a systému soutěže. 

2.     Řízení jednotlivých utkání 

Pro utkání základní části zajišťuje vrchního rozhodčího s platnou licencí rozhodčího ČBaS vždy domácí 

klub/oddíl. Pro play-off zajišťuje vrchního rozhodčího s platnou licencí pořadatel. Nedodržení tohoto 

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

3. Rozlosování soutěţe 

Viz internetové stránky ZpčBaS.  

4. Předehrávání utkání 

Předehrávání utkání v základní části se řídí příslušným článkem Soutěžního řádu. V play-off musí být 

utkání sehrána ve stanovených termínech. 

5. Play-off 

Do play-off postupují první 4 družstva z tabulky po základní části. Složení semifinálových dvojic je 

následující: 1-4, 2-3. Vítězové postupují do finále, poražení sehrají utkání o 3. místo. 

6. Soupiska pro play-off 

V play-off mohou do utkání nastoupit pouze hráči, kteří během základní části startovali alespoň ve 2 

utkáních,  nebo jsou kmenovými (hráčská licence) hráči klubu/oddílu a byli napsáni na soupisce družstva 

při jejím předání, nejpozději 30.9.2019. Hráči, kteří tuto podmínku nesplňují, budou ze soupisek vyškrtnuti. 
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7. 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 v základní části: 

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 

Pořadí zápasů v play-off: 

1. smíšená čtyřhra  5. druhá dvouhra mužů  

2. první dvouhra mužů  6. třetí dvouhra mužů  

3. dvouhra žen   7. čtyřhra žen  

4. první čtyřhra mužů  8. druhá čtyřhra 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. 

V play-off má vrchní rozhodčí (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 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 

9. Play-off 

V semifinále play-off, ve finále a v utkání o 3. místo se vítězem utkání stává družstvo, které vyhrálo více 

zápasů.  

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

– nejprve vetuje (zakáže) jednu disciplínu (kterou nechce hrát) níže postavený tým po základní části. Poté 

vetuje jednu disciplínu ze zbylých dvou disciplín výše postavený tým po základní části a hraje se zápas v té 

disciplíně, která zbyla. 

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

základní část. 

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

 

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 soutěže může v soutěžích řízených ZpčBaS nastoupit 

pouze za jedno družstvo svého 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). 
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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 a sestupový klíč 

Družstvo na 1.místě postupuje pro následující sezónu do 2.LIGY. V zájmu doplnění počtu družstev 

v 2.LIZE na 6 může STK ZpčBaS nabídnout možnost startu v 2.LIZE také dalším družstvům z 3.LIGY, a 

to v pořadí, v jakém se umístily v konečné tabulce předchozí sezony. Družstvo na posledním místě nikam 

nesestupuju. 

3.LIGA je poslední stupeň „velkých“ družstev a je tedy otevřená pro všechny zájemce, kteří splní 

podmínky soutěžního řádu a rozpisu soutěží ZpčBaS.  

13. Povinnosti pořadatele (domácího druţstva) 

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 soupeřům vstup do tělocvičny minimálně 30 minut před zahájením utkání. 

b) Do 24 hodin po skončení utkání poslat elektronicky zápis na předepsaném formuláři STK ZpčBaS 

(zpcbadminton@centrum.cz) k dalšímu zpracování. 

 

14. Pokuty 

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

pokutou až do výše 1000,- Kč. 

 

 

mailto:zpcbadminton@centrum.cz
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4.LIGA ZÁPAD - SOUTĚŽ DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH 
 

 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Účastníci soutěţe 

1. Keramika Chlumčany M1 

2. SK Jupiter M 

3. Keramika Chlumčany M2  

4. TJ Bílá Hora M  

5. TJ Slavoj Plzeň M   

2. Startovné 

Startovné činí za 1 družstvo 500,- Kč. Startovné je družstvo povinno zaplatit nejpozději do 30.9.2019. 

3. Hospodářské podmínky 

Družstva startují na vlastní náklady. 

4. Soupisky druţstev 

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

elektronicky na předepsaném formuláři k potvrzení STK ZpčBaS na e-mailovou adresu 

zpcbadminton@centrum.cz do 30.9.2019. Na soupiskách musí být uveden vedoucí družstva (včetně 

tel.čísla) a adresa domácí tělocvičny. 

5. Termín konání jednotlivých kol  

Dle termínového kalendáře 

II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

1. Systém soutěţe 

Soutěž je rozdělena na základní část a play-off. Základní část se hraje systémem „každý s každým“ 

dvoukolově (doma-venku), play-off se hraje KO systémem. 

O pořadateli a místě play off rozhodne VV ZpčBaS. 

V případě, že dojde do 30.9.2019 k podstatné změně počtu družstev v soutěži, předloží STK neprodleně 

návrh náhradního složení a systému soutěže. 

2. Řízení jednotlivých utkání 

Vrchního rozhodčího zajišťuje vždy domácí klub/oddíl. Nedodržení tohoto ustanovení má za následek 

disciplinární opatření pro domácí klub/oddíl. 

3. Rozlosování soutěţe 

Viz internetové stránky ZpčBaS.  

4. Předehrávání utkání 

Předehrávání utkání se řídí příslušným článkem Soutěžního řádu.  

5. Play-off 

Do play-off postupují první 4 družstva z tabulky po základní části. Složení semifinálových dvojic je   

následující: 1-4, 2-3. Vítězové postupují do finále, poražení sehrají utkání o 3. místo. 

6. Soupiska pro play-off 

V play-off mohou do utkání nastoupit pouze hráči, kteří během základní části startovali alespoň ve 3   

utkáních,  nebo jsou kmenovými (hráčská licence) hráči kluby/oddílu a byli napsáni na soupisce družstva    

při jejím předání, nejpozději 30.9.2019. Hráči, kteří tuto podmínku nesplňují, budou ze soupisek    

vyškrtnuti. 
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7. Počet a pořadí zápasů v utkání 

Každé utkání se hraje na 4 zápasy. Každý hráč může startovat max. ve 2 zápasech v utkání v různých 

disciplínách. 

Pořadí zápasů: 

1. smíšená čtyřhra  3. dvouhra žen 

2. dvouhra mužů  4. čtyřhra 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. 

V play-off má vrchní rozhodčí (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. Minimální počet hráčů v utkání 

Družstvo musí mít možnost uhrát v utkání alespoň remízu, minimální sestava 2+0 nebo 1+1. 

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 

rozhodují vzájemná utkání těchto družstev. Pořadí je určeno podle následujících kritérií: 

a) počtem bodů získaných za vzájemná utkání 

b) rozdílem počtu vyhraných a prohraných zápasů ve vzájemných utkáních 

c) rozdílem počtu vyhraných a prohraných setů ve vzájemných utkáních 

d) rozdílem počtu vyhraných a prohraných míčů ve vzájemných utkáních 

e) rozdílem počtu vyhraných a prohraných zápasů ve všech utkáních 

f) rozdílem počtu vyhraných a prohraných setů ve všech utkáních 

g) rozdílem počtu vyhraných a prohraných míčů ve všech utkáních 

h) losem 

10. Play-off 

V semifinále play-off, ve finále a v utkání o 3. místo se vítězem stává družstvo, které vyhrálo více zápasů. 

V případě rovnosti počtu vyhraných zápasů se nastavuje utkání o zápas smíšené čtyřhry.  

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

základní část.  

V nastaveném zápase může nastoupit hráč (MUŽ) do třetího zápasu v utkání, avšak pouze pokud již 

smíšenou čtyřhru nehrál, hráčka (ŽENA) může nastoupit bez omezení. 

11. 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 soutěže může v soutěžích řízených ZpčBaS nastoupit 

pouze za jedno družstvo svého 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. 

12. 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). V základní části dodává míče domácí dužstvo, 

v play off obě družstva stejným dílem. 

13. Postupový klíč a sestupový klíč 

4.LIGA je samostatná soutěž, z které se nikam nepostupuje, ani nesestupuje a je tedy otevřena pro všechny 

zájemce o soutěže družstev, kterí splňují soutěžní řád a rozpis soutěží ZpčBaS. 
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14. Povinnosti pořadatele (domácího druţstva) 

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

tělocvičně. 

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

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

c) Do 24 hodin po skončení utkání poslat elektronicky zápis na předepsaném formuláři STK ZpčBaS 

(zpcbadminton@centrum.cz) k dalšímu zpracování. 

 

15.  Pokuty 

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

pokutou až do výše 1000,- Kč. 

 

mailto:zpcbadminton@centrum.cz
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Západočeský badmintonový svaz vypisuje  

 

OBLASTNÍ PŘEBOR JEDNOTLIVCŮ DOSPĚLÝCH 

 

1. Řízení soutěţe 

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. 

2. Termín a místo konání 

Dle termínového kalendáře. 

3. Přihlášky 

Uzávěrka přihlášek je nejpozději ve středu před turnajem v 22,00. (viz propozice) 

4. Systém turnaje, disciplíny 

Turnaj se hraje ve všech disciplínách (dvouhry mužů a žen, čtyřhry mužů a žen, smíšená čtyřhra) bez 

omezení výkonnosti. Hraje se vylučovacím systémem K.O. na jednu porážku s minimálně jedním zápasem 

o umístění v prvním kole dvouher. Jiný systém může vrchní rozhodčí turnaje zvolit z důvodu nízkého 

počtu účastníků. 

5. Právo účasti 

Hráči a hráčky s právem účasti v kategorii dospělých z Plzeňského a Karlovarského kraje s platnou 

hráčskou licencí ČBaS. 

6. Startovné 

- maximálně 100,- Kč za hráče a disciplínu 

7. Losování 

Je veřejné a provádí se v den a místě konání turnaje před jeho zahájením.  Pokud se některé disciplíny 

losují později, musí být v propozicích turnaje stanoven čas losování. Každý hráč je zodpovědný za svou 

prezenci u pořadatele před zahájením losování. 

8. Nasazení 

Nasazování se provádí dle posledního platného žebříčku. Počet nasazených hráčů v jednotlivých 

disciplinách se řídí dle SŘ. Pro nasazení ve čtyřhrách platí nižší součet pořadí příslušné dvojice a 

discipliny. V případě rovnosti součtu určuje pořadí nejvýše umístěný hráč na žebříčku v příslušné 

disciplíně. 

9. Míče 

Hraje se vlastními míči. Stanoveny jsou bílé péřové míče s korkovou hlavou, které splňují letové vlatnosti 

(dle pravidel a soutěžního řádu). Míče dodávají soupeři rovným dílem. Před zahájením zápasu musí být 

k dispozici čtyři kusy regulérních míčů. 

10. Hospodářské podmínky 

Hráči startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající jednoty/klubu. Svaz nehradí pořadateli žádné 

vynaložené náklady, dodá diplomy. Vybrané startovné zůstává pořadateli. 

11. Ceny, umístění 

Vítězové všech disciplín získávají titul „Přeborník oblasti“, diplom a právo účasti na MČR. V případě, že 

vítěz dané disciplíny má přímý postup na MČR nebo nemá o start na MČR zájem, získává právo účasti na 

MČR finalista eventuálně semifinalista (v pořadí dle aktuálního žebříčku). V případě nezájmu všech 

semifinalistů udělí STK ZpčBaS právo startu dle žebříčkového postavení dalším zájemců (včetně 

nezúčastněných na oblastním přeboru).V párových disciplinách platí právo postupu pouze ve stejném 

složení jako při účasti v oblastním přeboru. Pořadatel může do soutěže věnovat věcné či finanční ceny. 
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12. Povinnosti pořadatele 

a) zaslat nejméně 2 týdny před konáním turnaje propozice STK ZpčBaS ke zveřejnění na internetu, 

doporučeno je rozeslat propozice rovněž všem oddílům v Plzeňském a Karlovarském kraji 

b) zajistit vrchního rozhodčího s platnou licencí ČBaS pro řádné řízení soutěže 

c) Zaslat obratem (nejpozději do úterý následujícího týdne) po skončení turnaje úplné a zkontrolované 

výsledky a to výhradně na předepsaném formuláři (Formulář výsledků) včetně hracích plánů 

(“pavouků“) všech disciplín turnaje na adresu STK ZpčBaS (zpcbadminton@centrum.cz) k dalšímu 

zpracování. 

13. Pokuty 

Nesplnění povinností pořadatele či jiné závažné nedostatky v řízení soutěže mohou být potrestány pokutou 

až do výše 1000,- Kč. 

 

 

mailto:zpcbadminton@centrum.cz
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Západočeský badmintonový svaz vypisuje  

TURNAJE GRAND PRIX „C“ JEDNOTLIVCŮ DOSPĚLÝCH 
 

1. Řízení soutěţe 

Soutěž řídí vrchní rozhodčí s platnou licencí ČBaS, jehož účast zajišťuje pořadatel turnaje. 

2. Přihlášky 

Uzávěrka přihlášek je nejpozději ve středu před turnajem v 22,00. (viz propozice) 

3. Systém turnaje, disciplíny 

Turnaj se hraje ve všech disciplínách (dvouhry mužů a žen, čtyřhry mužů a žen, smíšená čtyřhra) bez 

omezení výkonnosti. Hraje se vylučovacím systémem K.O. na jednu porážku s minimálně jedním zápasem 

o umístění v prvním kole dvouher. Jiný systém může vrchní rozhodčí turnaje zvolit z důvodu nízkého 

počtu účastníků. 

4. Právo účasti 

Hráči a hráčky s právem účasti v kategorii dospělých s platnou hráčskou licencí ČBaS. Hráči a hráčky, 

kteří nejsou občany ČR, mohou startovat na hráčské licence svého mateřského badmintonového svazu. 

5. Startovné 

- maximálně 150,- Kč za hráče a disciplínu 

6. Losování 

Je veřejné a provádí se v den a místě konání turnaje před jeho zahájením.  Pokud se některé disciplíny 

losují později, musí být v propozicích turnaje stanoven čas losování. Každý hráč je zodpovědný za svou 

prezenci u pořadatele před zahájením losování. 

7. Nasazení 

Nasazování se provádí dle posledního platného žebříčku. Počet nasazených hráčů v jednotlivých 

disciplinách se řídí dle SŘ. Pro nasazení ve čtyřhrách platí nižší součet pořadí příslušné dvojice a 

discipliny. V případě rovnosti součtu určuje pořadí nejvýše umístěný hráč na žebříčku v příslušné 

disciplíně. 

8. Míče 

Hraje se vlastními míči. Stanoveny jsou bílé péřové míče s korkovou hlavou, které splňují letové vlatnosti 

(dle pravidel a soutěžního řádu). Míče dodávají soupeři rovným dílem. Před zahájením zápasu musí být 

k dispozici čtyři kusy regulérních míčů. 

9. Hospodářské podmínky 

Hráči startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající jednoty/klubu. Svaz nehradí pořadateli žádné 

vynaložené náklady. Vybrané startovné zůstává pořadateli. 

10. Ceny 

Pořadatel může do soutěže věnovat věcné či finanční ceny. 

11. Povinnosti pořadatele 

a) zaslat nejméně 2 týdny před konáním turnaje propozice STK ZpčBaS ke zveřejnění na internetu,    

  doporučeno je rozeslat propozice rovněž všem oddílům v Plzeňském a Karlovarském kraji 

b)    V případě důležité změny (místo, datum, čas) v propozicích, neprodleně informovat e- mailem STK    

         ZpčBaS (zpcbadminton@centrum.cz) a všechny přihlášené hráč(ky) 

c) zajistit vrchního rozhodčího s platnou licencí ČBaS pro řádné řízení soutěže 

d) Zaslat obratem (nejpozději do úterý následujícího týdne) po skončení turnaje úplné a zkontrolované       

 výsledky a to výhradně na předepsaném formuláři (Formulář výsledků) včetně hracích plánů     

 (“pavouků“) všech disciplín turnaje na adresu STK ZpčBaS (zpcbadminton@centrum.cz) k dalšímu  

 zpracování. 

 

 

mailto:zpcbadminton@centrum.cz
mailto:zpcbadminton@centrum.cz
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12. Pokuty 

Nesplnění povinností pořadatele či jiné závažné nedostatky v řízení soutěže mohou být potrestány pokutou 

až do výše 1000,- Kč. 
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Západočeský badmintonový svaz vypisuje  

 

TURNAJE GRAND PRIX „D“ JEDNOTLIVCŮ DOSPĚLÝCH 

 

1.    Řízení soutěţe 

Soutěž řídí vrchní rozhodčí s platnou licencí ČBaS, jehož účast zajišťuje pořadatel turnaje. 

2.     Přihlášky 

Uzávěrka přihlášek je nejpozději ve středu před turnajem v 22,00. (viz propozice) 

3.     Systém turnaje, disciplíny 

Turnaj se hraje ve všech disciplínách (dvouhry mužů a žen, čtyřhry mužů a žen, smíšená čtyřhra). Systém 

turnaje určuje vrchní rozhodčí, doporučen je vylučovací systém K.O. na jednu porážku s minimálně jedním 

zápasem o umístění v prvním kole dvouher. 

2. Právo účasti 

Hráči a hráčky s právem účasti v kategorii dospělých s platnou hráčskou licencí ČBaS. Hráči a hráčky, 

kteří nejsou občany ČR, mohou startovat na hráčské licence svého mateřského badmintonového svazu. 

Nesmí však startovat (v době uzávěrky prihlášek): 

- v kterékoliv disciplíně hráči(ky), kteří jsou na soupiskách družstev Extraligy nebo I. celostátní ligy 

- v každé disciplíně nejlepších 25% hráčů(ek) dle aktuálního žebříčku příslušné disciplíny, počet 

hráčů(ek) se zákazem startu se zaokrouhluje vždy směrem dolů (např. při 115 hráčích na žebříčku 

nesmí startovat 28,75 hráče, tzn. startovat mohou hráči od 29. místa žebříčku včetně) 

- v kterékoliv disciplíně hráči(ky), kteří jsou na aktuálním žebříčku U19 na 1.-16. místě v kterékoliv 

disciplíně 

Tato omezení se nevztahují na hráče(ky) starší 40 let. Dále může pořadatel udělit „divokou kartu“ 2 

hráčům ve dvouhře mužů, 2 hráčkám ve dvouhře žen a po 1 dvojici v každé párové disciplíně. Na tyto 

hráče se pak výše zmíněná omezení nevztahují. 

3. Nedohrání zápasu 

 V případě, že hráč nedokončí nebo skrečuje zápas v jedné disciplíně, může nastoupit v dalších zápasech     

 ostatních disciplín.  (Toto pravidlo platí jen u turnajů GPD a GPE). 

4. Startovné 

- maximálně 150,- Kč za hráče a disciplínu 

5. Losování 

Je veřejné a provádí se v den a místě konání turnaje před jeho zahájením.  Pokud se některé disciplíny 

losují později, musí být v propozicích turnaje stanoven čas losování. Každý hráč je zodpovědný za svou 

prezenci u pořadatele před zahájením losování. 

6. Nasazení 

Nasazování se provádí dle posledního platného žebříčku. Počet nasazených hráčů v jednotlivých 

disciplinách se řídí dle SŘ. Pro nasazení ve čtyřhrách platí nižší součet pořadí příslušné dvojice a 

discipliny. V případě rovnosti součtu určuje pořadí nejvýše umístěný hráč na žebříčku v příslušné 

disciplíně. 

7. Míče 

Hraje se vlastními míči. Stanoveny jsou bílé péřové míče s korkovou hlavou, které splňují letové vlatnosti 

(dle pravidel a soutěžního řádu). Míče dodávají soupeři rovným dílem. Před zahájením zápasu musí být 

k dispozici čtyři kusy regulérních míčů. 

 

8. Hospodářské podmínky 

Hráči startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající jednoty/klubu. Svaz nehradí pořadateli žádné 

vynaložené náklady. Vybrané startovné zůstává pořadateli. 
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9. Ceny 

Pořadatel může do soutěže věnovat věcné či finanční ceny. 

10. Povinnosti pořadatele 

a) zaslat nejméně 2 týdny před konáním turnaje propozice STK ZpčBaS ke zveřejnění na internetu, 

doporučeno je rozeslat propozice rovněž všem oddílům v Plzeňském a Karlovarském kraji 

b)  V případě důležité změny (místo, datum, čas) v propozicích, neprodleně informovat e- mailem STK    

         ZpčBaS (zpcbadminton@centrum.cz) a všechny přihlášené hráč(ky) 

c) zajistit vrchního rozhodčího s platnou licencí ČBaS pro řádné řízení soutěže 

d) Zaslat obratem (nejpozději do úterý následujícího týdne) po skončení turnaje úplné a zkontrolované 

výsledky a to výhradně na předepsaném formuláři (Formulář výsledků) včetně hracích plánů 

(“pavouků“) všech disciplín turnaje na adresu STK ZpčBaS (zpcbadminton@centrum.cz) k dalšímu 

zpracování. 

11. Pokuty 

Nesplnění povinností pořadatele či jiné závažné nedostatky v řízení soutěže mohou být potrestány pokutou 

až do výše 1000,- Kč. 

 

mailto:zpcbadminton@centrum.cz
mailto:zpcbadminton@centrum.cz
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Západočeský badmintonový svaz vypisuje 

 

TURNAJE GRAND PRIX „E“ JEDNOTLIVCŮ DOSPĚLÝCH 

 

 

1. Řízení soutěţe 

Soutěž řídí vrchní rozhodčí, jehož účast zajišťuje pořadatel turnaje. 

2. Přihlášky 

Dle vydaných propozic. 

3. Systém turnaje, disciplíny 

Turnaj se hraje ve všech disciplínách (dvouhry mužů a žen, čtyřhry mužů a žen, smíšená čtyřhra). Systém 

turnaje určuje vrchní rozhodčí, doporučen je vylučovací systém K.O. na jednu porážku s minimálně jedním 

zápasem o umístění v prvním kole dvouher. 

4. Právo účasti 

Hráči a hráčky s právem účasti v kategorii dospělých s platnou hráčskou licencí ČBaS. Hráči a hráčky, 

kteří nejsou občany ČR, mohou startovat na hráčské licence svého mateřského badmintonového svazu. 

Nesmí však startovat (v době uzávěrky prihlášek): 

- v kterékoliv disciplíně hráči(ky), kteří jsou na soupiskách družstev Extraligy, I. celostátní ligy,  nebo 

2.ligy 

- v každé disciplíně nejlepších 50% hráčů(ek) dle aktuálního žebříčku příslušné 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) 

- v kterékoliv disciplíně hráči(ky), kteří jsou na aktuálním žebříčku U19 na 1.-32. místě v kterékoliv 

disciplíně 

- v kterékoliv disciplíně hráči(ky), kteří jsou na aktuálním žebříčku U17 na 1.-16. místě v kterékoliv 

disciplíně 

Tato omezení se nevztahují na hráče starší 50 let a hráčky starší 40 let. Dále může pořadatel udělit 

„divokou kartu“ 2 hráčům ve dvouhře mužů, 2 hráčkám ve dvouhře žen a po 1 dvojici v každé párové 

disciplíně. Na tyto hráče se pak výše zmíněná omezení nevztahují. 

5. Nedohrání zápasu 

V případě, že hráč nedokončí nebo skrečuje zápas v jedné disciplíně, může nastoupit v dalších zápasech 

ostatních disciplín.  (Toto pravidlo platí jen u turnajů GPD a GPE). 

6. Startovné 

- maximálně 150,- Kč za hráče a disciplínu 

7. Losování 

Je veřejné a provádí se v den a místě konání turnaje před jeho zahájením.  Pokud se některé disciplíny 

losují později, musí být v propozicích turnaje stanoven čas losování. Každý hráč je zodpovědný za svou 

prezenci u pořadatele před zahájením losování. 

8. Nasazení 

Nasazování se provádí dle posledního platného žebříčku. Počet nasazených hráčů v jednotlivých 

disciplinách se řídí dle SŘ. Pro nasazení ve čtyřhrách platí nižší součet pořadí příslušné dvojice a 

discipliny. V případě rovnosti součtu určuje pořadí nejvýše umístěný hráč na žebříčku v příslušné 

disciplíně. 

9. Míče 

Hraje se vlastními míči. Stanoveny jsou bílé péřové míče s korkovou hlavou, které splňují letové vlatnosti 

(dle pravidel a soutěžního řádu). Míče dodávají soupeři rovným dílem. Před zahájením zápasu musí být 

k dispozici čtyři kusy regulérních míčů. 
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10. Hospodářské podmínky 

Hráči startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající jednoty/klubu. Svaz nehradí pořadateli žádné 

vynaložené náklady. Vybrané startovné zůstává pořadateli. 

11. Ceny 

Pořadatel může do soutěže věnovat věcné či finanční ceny. 

12. Povinnosti pořadatele 

a)  zaslat nejméně 2 týdny před konáním turnaje propozice STK ZpčBaS ke zveřejnění na internetu,     

 doporučeno je rozeslat propozice rovněž všem oddílům v Plzeňském a Karlovarském kraji 

b)  V případě důležité změny (místo, datum, čas) v propozicích, neprodleně informovat e- mailem STK    

         ZpčBaS (zpcbadminton@centrum.cz) a všechny přihlášené hráč(ky) 

c) zajistit vrchního rozhodčího s platnou licencí ČBaS pro řádné řízení soutěže 

d)   Zaslat obratem (nejpozději do úterý následujícího týdne) po skončení turnaje úplné a zkontrolované   

  výsledky a to výhradně na předepsaném formuláři (Formulář výsledků) včetně hracích plánů   

  (“pavouků“) všech disciplín turnaje na adresu STK ZpčBaS (zpcbadminton@centrum.cz) k dalšímu    

  zpracování. 

13. Pokuty 

Nesplnění povinností pořadatele či jiné závažné nedostatky v řízení soutěže mohou být potrestány pokutou 

až do výše 1000,- Kč. 

 

================================================================================ 

Povinnosti klubů a oddílů:  

Zaslat elektronicky na e-mail: zpcbadminton@centrum.cz, vyplněnou žádost (předepsaný formulář 

ZpčBaS) na pořádání turnajů jednotlivců dospělých na období 2.polovina 2020 a 1.polovina 2021 do 

21. 6. 2020 a dále pak průběžně informovat o případných změnách pořadatele, termínu konání či 

zrušení turnaje 

Přihlášku do soutěží družstev pro sezonu 2020/2021 jsou kluby/oddíly povinny poslat elektronicky  na 

e-mailovou adresu zpcbadminton@centrum.cz  do 31. 7. 2020. 

 

 

Předpis pro soutěže družstev i jednotlivců 
dospělých – P O Č Í T Á N Í 

 

 

 

Ve všech věkových kategoriích a disciplínách se hrají zápasy na dva vítězné sety ze tří, pokud nebylo 

dohodnuto jinak. Vítězem setu se stává ta strana, která jako první dosáhla 21 bodů, s výjimkou případů 

popsaných dále. Bod získává strana, která vyhrála výměnu, tzn. jestliže se soupeřící strana dopustila chyby nebo 

míč přestal být ve hře, protože se dotknul povrchu hřiště v soupeřově dvorci. Od stavu 20:20 vyhrává set ta 

strana, která první dosáhne dvoubodového vedení. Za stavu 29:29 vyhrává set ta strana, která získá 30. bod. 

Strana, která zvítězila v předchozím setu, podává v následujícím setu jako první.  

Výjimečně a na základě rozhodnutí vrchního rozhodčího lze při turnajích jednotlivců využít i variantu na 

jeden vítězný set, v 11-ti změna stran (např. zápasy o pořadí). 

 

 

 

V Plzni:  1.9. 2019                                                                                       Tomáš Knopp, v. r. 

                                                                                                                      předseda ZpčBaS 
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