
 ROZPIS SOUTĚŽNÍ SEZÓNY MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH 2021 
TURNAJE JEDNOTLIVCŮ GRAND PRIX C,D,E 
PRAŽSKÉHO BADMINTONOVÉHO SVAZU 

 
Pozn.: tento Rozpis doplňuje všechny platné Rozpisy soutěží Českého badmintonového svazu. 

1. Všeobecné 

Řízení soutěže:  

Soutěže řídí Pražský badmintonový svaz, z.s. (dále jen „PBaS“), prostřednictvím komise STK PBaS.  
Kontakty: 
předseda Miroslav Loskot, tel.: +420 606 672 628 
Pražský badmintonový svaz, z.s., Hanusova 347/16, 140 00 Praha 4, e-mail: prahabadminton@seznam.cz, 
www.prahabadminton.cz 

Bankovní spojení:  

Pro účely úhrad poplatků, pokut a ostatních plateb platí bankovní účet č.: 2631540002/5500 

Platnost:  

Tento rozpis soutěží je platný pro období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.  

2. Technická ustanovení  

Právo účasti hráčů na turnajích mládeže:  
- omezení startu hráčů dle pořadí na žebříčku ve všech disciplínách 
GPC - nesmí startovat hráči s umístěním do 8.místa na žebříčku platném v době uzávěrky přihlášek 
GPD - nesmí startovat hráči s umístěním do 24.místa na žebříčku platném v době uzávěrky přihlášek 
GPE - nesmí startovat hráči s umístěním do 48.místa na žebříčku platném v době uzávěrky přihlášek 

 
Hráč musí startovat s platnou licencí včetně kategorie U11. Na GPC, GPD a GPE mohou startovat i hráči bez 
české licence v případě, že nejsou občany ČR, ale bez nároku na zisk bodů a zařazení do žebříčku GP.  
  
Možný způsob zařazování hráčů do vyšší 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. 
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Hrací systém turnajů:  
Zajistit losování, průběh turnaje a zpracování výsledků pouze pomocí softwaru Badminton Tournament 
Planner. Pokud klub nemá licenci, napíše si o ní na email prahabadminton@seznam.cz. Návod k použití a 
všechny formuláře najdete na stránkách ČBaS. 

Systém turnaje je na volbě pořadatele podle nabídky v Tournament Planner. Švýcarským systémem je 
povoleno hrát pouze turnaje nižší úrovně: GPD a GPE U15,U13. V 1.kole je nutné dodržovat nasazení hráčů 
podle žebříčku.  
Při losování turnaje je nutné dodržet zásadu, aby se v 1. kole nepotkali hráči stejného klubu, pokud je to 
možné.  
Turnaje GPD a GPE kategorie U13 je povoleno hrát na 2 vítězné sety do 15-ti bodů. Turnaje kategorie U11-

U9 je povoleno hrát na 2 vítězné sety do  11-ti bodů. 
Zápasy o pořadí sehrát ve dvouhrách pro ty, kteří vypadli v předkole nebo prvním kole. Dodržovat zásadu, 
aby proti sobě nehráli hráči ze stejného klubu, pokud je to možné. 
 
Turnaje OP mládeže jsou Přebory Prahy, jsou umístěny před MČR, aby se zvýšené body počítaly do MČR. 
Účast na turnaji není omezena žebříčkem. Účast pouze pro pražské hráče. Hraje se o titul „Přeborník Prahy“, 
na turnaj zajišťuje PBaS poháry, medaile a diplomy. 
 
Turnaj OP dospělých je kvalifikační turnaj na MČR. Účast pouze pro pražské hráče. Na turnaj zajišťuje PBaS 
poháry, medaile a diplomy. 
 
Turnaje GPC kvalifikační mládeže jsou kvalifikačními turnaji na MČR. Účast bez hráčů s přímým postupem 
na MČR (datum uveden u turnaje). Účast pouze pro pražské hráče. 

Nasazení hráčů:  
Platí pravidlo, že pro nasazení se použije žebříček stejný jako pro přihlášení, tedy ze čtvrtka předchozího 
týdne před turnajem. 

Nasazení ve všech disciplínách se provádí podle pravidel ČBaS tedy: 

 Pro všechny kategorie 

8 a méně účastníků 2 

9 – 19 účastníků 4 

20 – 39 účastníků 8 

40 a více účastníků 16 

Jestliže má 2. a 3. účastník (resp. 4. a 5., resp. 8. a 9., resp. 16. a 17.) stejné pořadí, o nasazení rozhoduje los. 
Pro nasazení ve čtyřhrách platí pořadí podle nejnižšího součtu pořadí u příslušného páru a disciplíny. V 

případě stejného součtu více párů, se pořadí těchto párů určuje hráčem s nejvyšším umístěním na žebříčku 
příslušné disciplíny.  

Losování se provádí v místě konání turnaje před jeho začátkem. Je povinností umožnit přítomnost alespoň 
jednoho zástupce z každého oddílu při losování jednotlivých disciplín.  

Hodnocení turnajů:  
Bodový zisk z turnajů určuje tabulka uvedená v Rozpise soutěží ČBaS.  

Při počtu tří či dvou účastníků v každé disciplíně se přidělují pouze poloviční bodové hodnoty !!! 
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Divoké karty (DK):  
Žádost o DK pro oblastní turnaje stačí poslat e-mailem pořadateli, který o jejím přidělení či zamítnutí 
rozhodne do 2 dnů po uzávěrce přihlášek na turnaj.  

Pořadatel může udělit nad rámec kapacity turnaje 2 DK v každé disciplíně. PBaS může v odůvodněném 
případě udělit nad rámec kapacity turnaje 1 DK v každé disciplíně.  

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. 

V případě, že hráč nedokončí nebo vzdá zápas v jedné disciplíně, nemůže již nastoupit ani v dalších zápasech 

ostatních disciplín.  

Rozhodčí:  
• Každý turnaj řídí vrchní rozhodčí s platnou licencí, kterého zajišťuje pořadatel. Vrchní rozhodčí 

odpovídá za řádný a regulérní průběh turnaje, kontrolu platnosti licencí. 

• Zveřejnit startovní listinu s právem účasti hráčů na Tournamentsoftware do středy v týdnu před 
turnajem. Rozhodčí není povinnen obesílat hráče, kteří se nedostali do soutěže. 

• Má povinnost nahrát do Informačního systému do pondělí po turnaji úplné a zkontrolované 

výsledky dle návodu ČBaS. 

Povinnosti pořadatelů:  
• Nahrát do Informačního systému ČBaS nejméně 2 týdny před pořádáním turnaje propozice ve 

formátu PDF. V propozicích je nutné uvést max.kapacitu hráčů v každé disciplíně a termín přihlášek 
do pondělí v týdnu před turnajem. 

• Zajistit vhodnou halu pro pořádání turnaje – podmínkou je minimální počet kurtů 4. 

• Zajistit vyhlašování zápasů rozhlasovým zařízením a průběžné výsledky vyvěšovat v hale na 
viditelném místě. 

• Zajistit diplomy, drobné ceny nebo medaile pro 1.-3. v každé disciplíně (kromě OP) 

• Maximální výše startovného na turnajích není stanovena. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  Miroslav Loskot 
V Praze dne 1.1.2021                                                                                          předseda STK PBaS           
 
 


