Západočeský badmintonový svaz v Plzni
-----------------------------------------------------------------------------------------Doplněk Rozpisu soutěží sez. 2014/15
- soutěže mládeže na oblastní úrovni
------------------------------------V sezóně 2014/15 jsou soutěže mládeže na oblastní úrovni organizovány (obdobně jako v předešlých létech)
společně pro kraj Plzeňský a Karlovarský, a to jak soutěže jednotlivců, tak soutěže družstev.

Obecná ustanovení:
V souladu s platným Registračním řádem ČBaS se soutěží Českého badmintonového svazu
může zúčastnit jen hráč registrovaný dle tohoto řádu. V souvislosti s přechodem na elektronické
licence se hráči každoročně registrují a hradí licenční poplatek stanovený ČBaS.
Právo účasti na turnaji má hráč, který den před zahájením turnaje (ve 20 hodin) má
v databázi ČBaS platnou hráčskou licenci.
Seznam turnajů zařazených do seriálu GP je schvalován na začátku sezóny a jeho změny (vč.
termínů konání) schvaluje STK Západočeského badmintonového svazu. Později vypsané ( a schválené ) turnaje se dodatečně do seriálu GP nezařazují.
Pro pořadatele všech turnajů platí bez výjimky povinnost zaslat výsledky turnaje spolu
s herními schématy (v elektronické podobě) co možná nejdříve na adresu řídícího soutěže. U postupových soutěží mládeže je nezbytné tuto povinnost splnit neprodleně po skončení kvalifikačního
turnaje, aby mohla být včas zpracována oblastní nominace.
Všechny soutěže řídí rozhodčí s platnou licencí.

1) Soutěže družstev
V sezóně 2014/15 je pořádána:
soutěž družstev žáků v kategorii U13 (tj. nar. 2002 a později). Družstvo v minimálním složení
2 + 2 startuje na soupisku potvrzenou vedením příslušného oddílu (klubu). Soutěž řídí STK
ZpčBaS, která na základě přihlášek určí systém a počet hracích kol.
b) V oblastním přeboru družstev žactva do 15 let (t. j. naroz. 2000 a později) startují družstva
v minimálním složení 2 hráči a 2 hráčky. Systém soutěže určí STK ZpčBaS na základě počtu
přihlášených družstev.
c) V oblastním přeboru družstev dorostu ( narození 1996 a později) startují družstva ve složení 3
hráči + 3 hráčky. Systém soutěže určí STK ZpčBaS na základě počtu přihlášených družstev.
a)

Všechny zápasy se hrají na dva vítězné sety do 21 bodů dle nových Pravidel badmintonu. Start žáků
ve družstvech dorostu je možný.
Termíny podání přihlášek do soutěží družstev: 30. září 2014 pro všechny vypsané věk. kategorie.
Soupisky se předkládají zástupci ZpčBaS přímo při prezenci na jednotlivé soutěže. Soupiska musí
respektovat aktuální pořadí hráčů na celorepublikovém žebříčku v době konání soutěže.
V souladu s rozhodnutím VV ČBaS mohou být na soupisce družstva žactva nebo dorostu uvedeni dva
hostující hráči (nebo hráčky).

2) Soutěže jednotlivců
a) Uzavřené - kvalifikační – turnaje (konají se v katerogiích U13, U15 a U17)
Kvalifikační turnaje (GP C) jsou pořádány dle možností několik týdnů před jednotlivými celostátními turnaji (GP A). Startovat na nich mohou pouze hráči z oddílů a klubů Plzeňského a Karlovarského kraje. Start v sousední vyšší věkové kategorii je možný.
Start „ob kategorii“ se řídí rozhodnutím STK ZpčBaS, o.s. přijatým na zasedání dne 3.7.2013
(vyplývajícím z předchozí diskuse se zástupci oddílů/klubů) : pro hráče posledním rokem působící
v kategorii U15 možný start v soutěžích U19 pořádaných ZpčBaS, start hráčů U13 „ob kategorii“ i
nadále na základě žádosti podané oddílem STK ZpčBaS; posouzení zdravotní způsobilosti hráče plně
v kompetenci oddílu/klubu.
Hráči s přímým postupem na následující celostátní turnaj příslušné věkové kategorie se
kvalifikace nemohou zúčastnit v té disciplině, které se přímý postup týká.
Herní systém kvalifikačních turnajů volí pořadatel s ohledem na počet účastníků a na snahu o
co možná nejobjektivnější průběh kvalifikace pro následný turnaj úrovně A. V případě čtyř nebo
méně účastníků v některé z disciplín je preferován skupinový systém kvalifikace. Herní systém a preference musí být uvedeny v propozicích turnaje. V případě volby k.o. systému musí být minimálně ve
dvouhrách sehrány zápasy o pořadí vyřazených v 1., resp. 2. kole soutěže.
Na celorepublikový turnaj postupují finalisté ve dvouhrách, v párových disciplinách vítěz
krajské kvalifikace. STK ZpčBaS si vyhrazuje právo zásahu do nominace v odůvodněných případech,
zejména v zájmu juniorské reprezentace. V případě, že by se některý z kvalifikačních turnajů
neuskutečnil, bude nominace na celostátní turnaj provedena dle aktuálního průběžného žebříčku
jednotlivých disciplín.
Na turnajích všech kategorií se uplatňuje počítání na dva vítězné sety do 21 bodů ve všech
disciplínách ve smyslu nových Pravidel badmintonu platných od 1.6.2006. Pro všechny kategorie lze
výjimečně a na základě rozhodnutí vrchního rozhodčího (po konzultaci s přítomnými trenéry) použít
variantu hry na jeden set do 21 bodů se změnou stran v 11 bodech - doporuč. pro zápasy o pořadí,
popř. při větším počtu účastníků pro první kola soutěže, max. však do čtvrtfinále včetně. Pořadatel
toto rozhodnutí musí oznámit na počátku turnaje a v jeho průběhu je už nemůže měnit. Doporučen
je také systém hry na jeden set do 30 bodů (změna stran v 15 bodech, po dosažení 30 bodů zápas
končí).
Omezení startu hráčů kategorie U13 na kvalifikačních turnajích kategorie U15:
Na kvalifikačních turnajích kategorie do 15 let může startovat pouze 8 nejlepších hráčů a 8 nejlepších hráček z aktuálního krajského
průběžného žebříčku U13. Tito hráči a hráčky mohou startovat ve všech disciplinách.
Každý klub může tento počet navýšit o dva hráče nebo hráčky.

b) Oblastní přebory pro věkové kategorie U13, U15, U17 a U19
Oblastní přebory jsou pořádány jako uzavřené turnaje, na kterých mohou startovat pouze
hráči z oddílů a klubů Plzeňského a Karlovarského kraje. Oblastní přebory jsou hodnoceny jako GP C s
10%-ním navýšením bodového zisku. Jejich vítězové získávají právo startu na příslušném MČR a tituly oblastních přeborníků. Oblastního přeboru se může zúčastnit i hráč, který se na příslušné M ČR
již přímo kvalifikoval svým postavením na žebříčku. STK ZpčBaS může nominaci upravit s ohledem
na hráče s přímým postupem a s ohledem na zájmy české juniorské reprezentace.
a) Otevřené turnaje
Tyto turnaje jsou ve věkových kategoriích U11 až U19 pořádány jako GP(C), popř. GP(D);
jejich počet je dán zájmem pořadatelů a u kategorie U19 omezen celostátním RS pro sez. 2014/15.
Herní systém je v pravomoci pořadatele (nutnost uvést v propozicích), jehož povinností je rozeslání
propozic sousedním oblastem.

Pro start hráčů a hráček kategorie U13 na turnajích U15 neplatí na otevřených turnajích
žádná výkonnostní omezení. Herní systém turnaje je plně v kompetenci pořadatele, musí být ale
rámcově uveden v propozicích. Pořadatel otevřeného turnaje je oprávněn omezit počet účastníků
s ohledem na své prostorové a časové možnosti, jediným kritériem je postavení účastníků na
příslušném republikovém žebříčku. Pořadatel otevřeného turnaje je současně oprávněn k udělení
divokých karet v počtu odpovídajícím 10procentům předpokládaného celkového počtu startujících.

3) Hospodářské podmínky
Hráči startují v oblastních soutěžích na vlastní náklady, resp. na náklady vysílajícího klubu
(oddílu).
Startovné na uzavřených turnajích ( kvalifikace, oblastní přebory) je omezeno částkou 60 Kč za hráče
ve dvouhře a 30 Kč za hráče v párových disciplínách. Na otevřených turnajích není výše startovného
omezena.
ZpčBaS obsadí oblastními výběry kategorií U13 a U15 příslušné celostátní turnaje . Náklady na
tyto turnaje budou zčásti hrazeny ze svazových prostředků s tím, že hráči zařazení do těchto výběrů
se budou podílet na úhradě těchto nákladů. Výše spoluúčasti bude stanovena s ohledem na aktuální
finanční situaci svazu.
Západočeský badmintonový svaz se podílí na výjezdech oblastní reprezentace na zahraniční
turnaje dle aktuální nabídky. Náklady na tyto akce jsou zčásti hrazeny ze svazových prostředků a
částečně pokryty spoluúčastí hráčů zařazených do těchto výběrů. Podmínky účasti budou s hráči a vedením jejich oddílů (klubů) projednány před každou z těchto akcí.

Za Západočeský badmintonový svaz, o.s.
Ing. Milada Nováková, předsedkyně

V Plzni 31.srpna 2014

