
ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POŘADATELŮ  
PRAŽSKÝCH GRAND PRIX C,D 

 
1. Poslat nejméně 2 týdny před pořádáním turnaje propozice STK PBaS na email loskotovka@seznam.cz v elektronické 

podobě ve formátu PDF. Následně bude zveřejněno na webu ČBaS a PBaS. 
2. Zajistit vhodnou halu pro pořádání turnaje – minimální počet kurtů 4. 
3. Zajistit vyhlašování zápasů rozhlasovým zařízením. 
4. Zajistit vrchního rozhodčího s platnou licencí min. III.tř., který bude přítomný na turnaji až do jeho úplného skončení. 

Turnaj musí probíhat dle všech pravidel ČBaS!!! 
5. Maximální startovné 100,- Kč/disciplína. 
6. Zajistit losování, průběh turnaje a zpracování výsledků počítačovým zpracováním, doporučený program „Losovací 

program ČBaS“. K dispozici je na stránkách ČBaS (Orgány, Komise – KR komise rozhodčích, v části „Losovací programy“). 
7. Umožnit přítomnost alespoň 1 zástupce z každého oddílu při losování všech disciplín. 
8. Pro nasazování použít aktuální žebříček ze čtvrtka před turnajem. 
9. Nasazení ve všech disciplínách se provádí podle pravidel ČBaS tedy: 

 U13,U15,U17,U19 dospělí 

8 a méně účastníků 2 2 

9 – 15 účastníků 4 2 

16 – 31 účastníků 8 4 

32 – 71 účastníků 16 8 

72 a více účastníků 32 16 

Pro nasazení hráče platí, že pokud má 2. a 3. účastník (resp. 4. a 5., 8. a 9., 16. a 17., 32. a 33.) stejné pořadí, tak o 
nasazení rozhoduje los. 

10. Zápasy o pořadí sehrát ve dvouhrách pro ty, kteří vypadli v předkole nebo prvním kole. Nenasazovat proti sobě hráče ze 
stejných oddílů, pokud to bude možné. Nenasazovat proti sobě hráče, který vypadl v předkole s tím, který vypadl 
v prvním kole. Jestliže odehraje některý hráč více zápasů o pořadí, do výsledků je nutné uvést pouze 1 zápas o pořadí 
pro každého hráče. V tomto duchu uvést body hráčům. 

11. Zaslat do pondělí úplné a zkontrolované výsledky na předepsaném formuláři (Formulář výsledků) všech disciplín STK 
PBaS na email loskotovka@seznam.cz v elektronické podobě ve formátu XLS. Výsledky zkontrolovat na webu ČBaS 
(Hráči - licence zde odkaz „Hromadné ověřování licencí“)  
https://czechbadminton.cz/licence/verify  

12. Turnaj dotovat diplomy, drobnými cenami nebo medailemi pro 1.-3. v každé disciplíně. 
13. Hráč musí startovat s platnou licencí, což v praxi znamená: v pátek před turnajem na webu ČBaS (záložka „Hráči – 

licence“) svítí u jména OK; pokud tomu tak není, musí hráč doložit nejpozději ráno před zahájením turnaje doklad o 
zaplacení. 

14. Každý oddíl musí mít na turnaji doprovod starší 19-ti let. 
15. Jestli hráč nedohraje turnaj, bude postupováno dle Rozpisu Soutěží mládeže 2018: 

SOUTĚŽE GRAND PRIX 
Bod 7. Nedokončení soutěže: V případě, že důvodem nedokončení soutěže bylo zranění, které nemohl na místě posoudit vrchní rozhodčí, 

je hráč povinen doložit následně lékařské potvrzení ze dne, kdy ke zranění došlo. Pokud hráč nedohraje rozehranou soutěž příslušné disciplíny bez 
závažných důvodů, nebudou mu v této disciplíně započteny body do žebříčku a STK zváží případný zákaz startu na dalším turnaji a uložení pořádkové 
pokuty.  

Bod 8. Nedohráni zápasu: V případě, že hráč nedokončí nebo vzdá zápas v jedné disciplíně, nemůže již nastoupit ani v dalších zápasech 
ostatních disciplín.  

Vrchní rozhodčí uvede do emailu k odeslaným výsledkům, z jakého důvodu hráč soutěž nedokončil !!!  

16. Možný způsob zařazování hráčů do vyšší soutěžní věkové kategorie v soutěžích jednotlivců či družstvech (výtah ze 
soutěžního řádu ČBaS, článek 23): 
         a)  Hráč kategorie U13, může startovat v kategorii U15, U17 a U19 bez omezení. V kategorii dospělých startovat 
nesmí.  
         b)  Hráč kategorie U15 může startovat v kategorii U17 a U19 bez omezení. V kategorii dospělých smí startovat 
pouze s předchozím souhlasem TMK ČBaS (pouze pokud se jedná o hráče zařazeného  do reprezentačního výběru a je 
to v zájmu jeho dalšího výkonnostního vzestupu). 
Za způsobilost ke startu (mentální, fyzická a zdravotní připravenost apod.) zodpovídá každý hráč sám, u hráče mladšího 
18 let jeho zákonní zástupci. 

 

 

                       Romana Loskotová 

            Předsedkyně PBaS 
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