Západočeský badmintonový svaz v Plzni
-----------------------------------------------------------------------------------------Doplněk Rozpisu soutěží mládeže na oblastní úrovni
vydaný na období 1.9. až 31.12.2015
-------------------------------------

Obecná ustanovení:
V období září až prosinec 2015 jsou soutěže mládeže (dle b. 1) řízeny Západočeským badmintonovým
svazem společně pro kraj Plzeňský a Karlovarský. Pro účely úhrady poplatků, pokut a ostatních plateb platí bankovní spojení 249337987/0300. Pro soutěže řízené ZpčBaS platí v plném rozsahu předpis č. 4/2015 vydaný STK
ČBaS – Rozpis soutěžní sezóny mládeže 2015.
Seznam turnajů zařazených do seriálu GP je schvalován na schůzi zástupců badmintonových oddílů a
klubů oblasti (7.9.2015), jeho změny (vč. termínů konání) schvaluje STK Západočeského badmintonového svazu.
Později vypsané (a schválené) turnaje se dodatečně do seriálu GP nezařazují.

Technická ustanovení:
1) Řízení soutěží
Soutěž řídí vrchní rozhodčí , jehož účast zajišťuje pořadatel turnaje

2) Přihlášky, systém turnaje, losování, disciplíny.
Dle vydaných propozic

3) Právo účasti
V souladu s platným Registračním řádem ČBaS se soutěží Českého badmintonového svazu může zúčastnit jen
hráč registrovaný dle tohoto řádu. Právo účasti na turnaji mládeže řízeném ZpčBas má hráč, který den před
zahájením turnaje (ve 20 hodin) má v databázi ČBaS platnou hráčskou licenci.

4) Druhy soutěží
a) kvalifikace na jednotlivá MČR (U13 až U19) pořádané ZpčBaS v termínech dle TK;
b) otevřené turnaje GP C, GP D, event. GP E v kategoriích U11 až U19 (pořádané oddíly a kluby oblasti dle
schváleného oblastního termínového kalendáře).

5) Omezení práva startu
ad a): nemohou startovat hráči a hráčky bez příslušnosti k oddílům/klubům zpč.oblasti;
ad b): na turnajích typu GPD nesmí startovat nejlepších 25% 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 28,75 hráče, tzn. startovat mohou hráči
od 29. místa žebříčku včetně). Dále nesmí startovat hráči(ky), ktěří jsou v kterékoliv disciplíně na 1.-8.
místě aktuálního průběžného žebříčku sousední nižší věkové kategorie;
na turnajích 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), ktěří jsou v kterékoliv disciplíně na 1.-16.místě
aktuálního průběžného žebříčku sousední nižší věkové kategorie.

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 zmíněná
omezení nevztahují.

6) Hrací systém turnajů
Při losování hlavní soutěže (všech turnajů) je nutné dodržet zásadu, aby se v 1.kole nestřetli hráči(ky) stejného
klubu(oddílu), pokud je to možné.

7) Hospodářské podmínky
Hráči startují v oblastních soutěžích na vlastní náklady, resp. na náklady vysílajícího oddílu/klubu.
Startovné na kvalifikačních turnajích je omezeno částkou 60 Kč za hráče ve dvouhře a 30 Kč za hráče v párových
disciplínách. Na otevřených turnajích GPC, GP D, GPE je startovné omezeno max. částkou 80 Kč za hráče a disciplínu. Startovné zůstává pořadateli.

8) Povinnosti pořadatele


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



zajistit vrchního rozhodčího s platnou licencí ČBaS pro řádné řízení soutěže



zaslat řádně vyplněnou výsledkovou listinu a kompletní hrací plány do 3 dnů po skončení turnaje STK
ZpčBaS k dalšímu zpracování.

9) Pokuty
Nesplnění povinností pořadatele či jiné závažné nedostatky v řízení soutěže mohou být potrestány
pokutou až do výše 500,- Kč.

Za Západočeský badmintonový svaz
…………………………………………………………………..

V Plzni v srpnu 2015

