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Český badmintonový svaz, z. s.

Rozpis soutěží minibadmintonu

VŠEOBECNÉ
Řízení soutěže:
Soutěže řídí Český badmintonový svaz z.s. (dále jen jako „ČBaS“, nebo „svaz“), prostřednictvím STK
ČBaS.
Kontakty:
Český badmintonový svaz, Zátopkova 100/2, P. O. BOX 40, 160 17 Praha 6 – Strahov, tel:
+420 737 263 077, e-mail: badminton@cuscz.cz
STK, pověřený předseda Jan Kolář, Pobřežní 230, 33401 Přeštice, tel.: +420 733 181 120,
stk@czechbadminton.cz

e-mail:

Bankovní spojení:
Pro účely úhrad poplatků, pokut a ostatních plateb platí bankovní spojení:
MONETA Money Bank a. s., č. účtu: 1731101 504/0600

Pořádkové pokuty:
Pokud není stanoveno jinak, je pořádková pokuta splatná nejpozději do 10 dnů ode dne rozhodnutí STK
ČBaS o udělení pokuty na výše uvedený účet ČBaS s tím, že v kolonce "zpráva pro příjemce" se uvede
"pořádková pokuta" a název klubu/oddílu či příjmení jednotlivce.
Do doby zaplacení pořádkové pokuty je závodní činnost jednotlivce/družstva zastavena.
Potvrzení (naskenovaný podací lístek) resp. elektronickou konfirmaci zadání platebního příkazu bance
pro zaplacení pořádkové pokuty, je klub/oddíl/jednotlivec povinen odeslat elektronicky na e-mailové
adresy sekretariátu ČBaS - badminton@cuscz.cz a STK ČBaS - stk@czechbadminton.cz
Pořádkové pokuty ukládá STK ČBaS. Odvolání proti uložené pořádkové pokutě projednává legislativní
rada ČBaS. Odvolání nemá odkladný účinek.

Komunikace s STK ČBaS:
Pro veškerou komunikaci se používá e-mail:

stk@czechbadminton.cz

Platnost:
Tento rozpis soutěží minibadmintonu je platný pro období 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019.
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TURNAJE MINIBADMINTONU
(Společná ustanovení)
I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Typy turnajů:
MČR – řídí ČBaS prostřednictvím STK ČBaS
Oblastní – řídí oblastní svazy prostřednictvím svých oblastních STK
Všechny turnaje jsou otevřené pro všechny hráče.

2. Disciplíny:
MČR, Oblastní
dvouhra chlapců, dvouhra dívek

3. Věkové kategorie:
Soutěže se vypisují v kategoriích U9, U10 a U11:
U9 – hráči narozeni 1. 1. 2011 a později
U10 – hráči narozeni 1. 1. 2010 a později
U11 – hráči narozeni 1. 1. 2009 a později

4. Startovné:
Startovné se platí pořadateli turnaje ve výši předepsané propozicemi turnaje.

5. Hospodářské podmínky:
Hráči startují na vlastní náklady, pokud není pořadatelem turnaje stanoveno jinak.

6. Povinnosti oblastních svazů:
Zaslat na adresu STK ČBaS seznam jimi vyhlášených a schválených turnajů na následující
sezónu do 31. 7. probíhající sezóny a dále pak průběžně případné změny pořadatele, termínu
konání či zrušení turnaje. Žádné další doplňování nových turnajů nebude akceptováno.
Seznam musí obsahovat – termín a typ turnaje.
Pokud již oblast rozhodla o pořadatelích svých oblastních turnajů, pak musí seznam obsahovat i
pořadatele turnaje.
Seznam může být ve formě Oblastního termínového kalendáře.
Zaslat obratem (nejpozději do středy následujícího týdne) po ukončení oblastního turnaje úplné
a zkontrolované výsledky a to výhradně na předepsaném formuláři (Formulář výsledků) včetně
hracích plánů (“pavouků“) všech disciplín turnaje na adresu STK ČBaS

7. Povinnosti pořadatelů turnaje:
MČR
Rozeslat včas (nejpozději 3 týdny před pořádáním turnaje) propozice STK ČBaS v elektronické
podobě ve formátu PDF.
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Tyto propozice musí obsahovat:
Název pořadatele, datum, místo, vrchního rozhodčího, hospodářské podmínky, startovné,
disciplíny, systém hry, počet kurtů, datum přihlášek, kontaktní osobu pro přihlášky, předběžný
časový plán.
Zajistit vhodnou halu pro pořádání turnaje – pro MČR je podmínkou minimální počet kurtů 6.
Zajistit lékaře či osobu znalou první pomoci.
Vyhlašování zápasů rozhlasovým zařízením.
Zajistit Vrchního rozhodčího.
Zajistit Hlavní rozhodčí (starší 13 let) pro všechny zápasy.
Vytvořit podmínky pro diváky, rozhodčí popřípadě sdělovací prostředky.
Losování a zpracování výsledků zajistit počítačovým zpracováním (Tournament Planner).
Ihned po ukončení turnaje nahlásit výsledky tisku.
Zaslat obratem (nejpozději do středy následujícího týdne) po ukončení turnaje úplné a
zkontrolované výsledky a to výhradně na předepsaném formuláři (Formulář výsledků) včetně
hracích plánů (“pavouků“) všech disciplín turnaje na adresu STK ČBaS
Oblastní
Stanoví STK příslušného oblastního svazu.

8. Námitky:
Námitky se podávají podle příslušných ustanovení SŘ.

9. Žebříček:
Turnaje nejsou hodnoceny body, v kategoriích minibadminton není veden jakýkoliv žebříček na
republikové, ani oblastní úrovni. Nezohledňuje se předsazení z žebříčků vyšší kategorie. Není
prováděno nasazování.

II.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Předpis:
Hraje se podle Soutěžního řádu, Pravidel badmintonu pro minibadminton, ustanovení tohoto
Rozpisu soutěží minibadmintonu a propozic turnajů.
Porušení pravidel Soutěžního řádu, Pravidel badmintonu a tohoto Rozpisu soutěží podléhá
disciplinárnímu řízení dle příslušných ustanovení Disciplinárního řádu.

2. Právo startu:
MČR - bez omezení výkonnosti hráčů, ale s omezením počtu hráčů. Platná hráčská licence je
povinná. Maximální počty:
Pořadatel má k dispozici 6 – 7 badmintonových kurtů – nejvýše 32 hráčů + 32 hráček
Pořadatel má k dispozici 8 – 10 badmintonových kurtů – nejvýše 48 hráčů + 48 hráček
Pořadatel má k dispozici více než 10 badmintonových kurtů – nejvýše 64 hráčů + 64 hráček
Oblastní turnaje – dle RS Oblastních svazů, platná hráčská licence je doporučená, nikoliv
povinná.
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V zájmu důstojné prezentace soutěží řízených STK ČBaS jsou hráči povinni nastupovat k
utkáním výhradně ve sportovním badmintonovém oblečení. Ke kontrole a posouzení dodržení
tohoto ustanovení je oprávněn a pověřen vrchní rozhodčí.

3. Hrací systém:
MČR, Oblastní:
Švýcarský systém nebo skupinový systém (s následnými skupinami či K.O. systémem na více
porážek). Je vhodné, aby každý hráč hrál alespoň 5 a více zápasů. Je zakázáno používat pouze
K.O. systém na jednu nebo dvě porážky.

4. Divoké karty:
Nepřidělují se žádné divoké karty

5. Rozhodčí:
Každý turnaj řídí vrchní rozhodčí s platnou licencí (pro MČR 2. tř. VR a pro Oblastní 3. tř.), kterého
zajišťuje pořadatel (s výjimkou MČR) ze seznamu vydaného KR ČBaS. Vrchní rozhodčí odpovídá
za řádný a regulérní průběh soutěže, kontrolu platnosti licencí, správné a úplné zpracování
výsledků. Náklady související s činností vrchního rozhodčího nejsou hrazeny ČBaS (s výjimkou
MČR).
Nesplnění tohoto ustanovení nebo podvodné uvedení jména jiného vrchního rozhodčího ve
výsledkové listině má za následek pořádkovou pokutu ve výši 1 000,- Kč (pro MČR) resp. 500,Kč (pro ostatní turnaje)
V zájmu důstojné prezentace soutěží řízených STK ČBaS je vrchní rozhodčí povinen nosit
v průběhu turnaje červené triko nebo mikinu s logem ČBaS.

6. Míče:
Pokud pořadatel nebo řídící svaz dodává pro turnaj nebo jeho část míče odpovídající pravidlům,
má tento druh a typ přednost před ostatními míčky. V opačném případě se hraje míčky, které
dodávají pro utkání hráči sami a o spotřebované míče se dělí rovným dílem.
Pro jednotlivé typy turnajů lze použít pouze tyto druhy míčů:
MČR – péřové s korkovou hlavou
Oblastní – péřové s korkovou hlavou.
Pořadí přednosti i způsob vzájemného vyrovnání míčů mezi hráči může být uvedeno v
propozicích turnaje nebo v oblastním rozpisu soutěží.
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7. Pravidla:
Hrají se pouze zápasy ve dvouhře podle pravidel badmintonu, s níže uvedenými odchylkami.
V neuvedených pravidlech se zohlední pravidla badmintonu, a to přiměřeně pro minibadminton.
Dvorec a vybavení
Hraje se vybavením pro badminton.
Výška sítě 130cm.
Hraje se na dvorci pro minibadminton. Rozměry dvorce:
-

U9 a U10: 11,72m x 3,05m (polovina kurtu 5,86m x 3,05m)
U11: 11,72m x 5,18m (polovina kurtu 5,86 x 5,18m)

Dvorec U9 a U10

Dvorec U11

Pokud pořadatel nemá vhodné kurty, pak buď příslušné lajny může dolepit popřípadě požádat o
výjimku u STK.
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Počítání
Pokud není určeno jinak, hraje se:
a) Při použití švýcarského systému, možnosti:
a. na dva sety do 11 bodů (jednoduché počítání),
b. na dva sety do 11 bodů a v případě shodného bodového v prohraném setu (11:5 a
5:11) následuje dodatkový bod, ve kterém podává hráč, který získal druhý set,
c. zohlednění počtu získaných bodů v zápase v počtu obdržených bodů do bodování v
turnaji.
b) Při použití skupinového systému se vychází z výše uvedeného počítání a dále je možné hrát
na dva vítězné sety do 11 bodů (jednoduché počítání).
Bod získá hráč, který vyhrál výměnu (jestliže se soupeř dopustil chyby nebo míč přestal být
ve hře, protože se dotknul povrchu hřiště v soupeřově dvorci).
Vítězem setu se stává hráč, který jako první dosáhl 11. bod. Vítězem zápasu se stává hráč, který
získal dva sety.

Zahájení zápasu
Před zahájením hry se provede losování a hráč, který vyhrál los, si zvolí buď podání, nebo stranu.
Druhý hráč si zvolí zbývající variantu.

Podání
Podání se provádání spodem přiměřeně dle pravidel pro podání; v případě promáchnutí se
podání opakuje.
Podává se do podávacího pole, tj. kamkoliv za přední podávací čáru; v případě kategorie U11
úhlopříčně.
Podávající hráč musí stát v momentu zásahu míče za přední podávací čárou.
Hra a její ukončení
Hra musí plynule pokračovat od prvního podání do ukončení zápasu. Hráč nesmí úmyslně
způsobit zdržení nebo přerušení hry, hráč hraje fair-play.
V případě vnějšího ovlivnění výměny (do hřiště vběhne hráč či spadne míček z vedlejšího dvorce)
se výměna přerušuje a opakuje.
Po skončení setu si hráči změní strany, stejně jako v polovině třetího setu (při zisku 6. bodu
jedním z hráčů).
Hráč, který zvítězil v předchozím setu, podává v následujícím setu jako první.
Obecné zásady pro doprovod hráčů
Koučink ze strany doprovodu (rodiče a trenéři) je povolen pouze mezi sety. V průběhu hry
i mezi jednotlivými výměnami se koučovat nesmí („rodiče fandí, ale nekoučují“). Povoleno je
pouze fandění a podpora v rozumné míře.
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MISTROVSTVÍ ČR U11
I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Termín a místo konání:
Dle termínového kalendáře.
Pořadatel (dle výběrového řízení) je povinen nejpozději 3 týdny před zahájením turnaje vydat
propozice a zaslat je STK ČBaS a správci webových stránek v elektronické podobě (ve formátu
PDF).
Nedodržení tohoto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč.

2. Přihlášky a oblastní nominace:
Hráči jsou povinni se elektronicky (e-mailem) přihlásit na předepsaném formuláři do příslušné
disciplíny. Úplně vyplněné přihlášky se odesílají v termínu a na adresu uvedenou v propozicích
turnaje.
Pozdě zaslané přihlášky mohou být akceptovány pouze do zveřejnění startovní listiny na webu
tournamentsoftware.com.
Pokud budou pozdě zaslané přihlášky akceptovány, pak pouze pod pořádkovou pokutou ve výši
100,- Kč za každého hráče formou zvýšeného startovného.
Oblastní svazy jsou povinny nahlásit na adresu uvedenou v propozicích turnaje nejpozději 5 dnů
předem (neděle před termínem konání MČR) oblastní nominace hráčů na základě kritérií
určených jejich rozpisem soutěží a to výhradně na předepsaném formuláři. Oblastní nominace
musí obsahovat kompletní informaci o jménech hráčů pro všechny disciplíny.
Nedodržení tohoto ustanovení má za následek pořádkovou pokutu ve výši 500,- Kč.

3. Disciplíny:
Dvouhra chlapců, dvouhra dívek

4. Ceny:
Zajišťuje pořadatel.

5. Hospodářské podmínky:
Hráči startují na vlastní náklady.
-

ČBaS hradí:
náklady na diplomy, příp. medaile;
náklady na činnost vrchního rozhodčího

6. Povinnosti pořadatelů MČR:
Poslat včas (nejméně 3 týdny před pořádáním turnaje) propozice STK ČBaS a správci webových
stránek v elektronické podobě (ve formátu PDF).
Zajistit vhodnou halu pro pořádání turnaje – pro MČR je podmínkou minimální počet 6
badmintonových kurtů; preferovány jsou haly s větším počtem kurtů.
Zajistit lékaře či osobu znalou první pomoci.
Zajistit vyhlašování zápasů rozhlasovým zařízením.
Zajistit hlavní rozhodčí (starší 13 let) pro všechny jednotlivé zápasy.
__________________________________________________________________________________________
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Vytvořit podmínky pro diváky a rozhodčí.
Zajistit losování a zpracování výsledků počítačovým zpracováním (Tournament Planner).
Zaslat obratem (max. do týdne) po ukončení turnaje úplné a zkontrolované výsledky a to
výhradně na předepsaném formuláři (Formulář výsledků) všech disciplín turnaje na adresu STK
ČBaS.
U všech turnajů MČR jsou předepsány badmintonové koberce nebo hala se speciálním
plastovým povrchem schváleným STK ČBaS.

II.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Právo účasti:
Hráči nominovaní příslušnou oblastí a splňující věkový limit pro zařazení do kategorie U11 a
vlastnící platnou licenci.
Nominaci na MČR stanoví oblasti na základě svého uvážení (postupový turnaj, postupové
turnaje, nominace na základě doporučení oblastní TMK atd
Postupové kvóty na MČR z oblastních turnajů (nominací) dle logického klíče velikostí oblastí (dle
počtu členů v oblasti). Pokud nebudou kvóty využity může STK přerozdělit nevyužitá místa pro
ostatní oblasti.
32 účastníků

48 účastníků

64 účastníků

Východočeská

4

6

8

Středočeská

2

3

4

Západočeská

3

5

7

Severočeská

4

6

8

Severomoravská

5

8

10

Praha

7

9

14

Jihočeská

2

3

4

Jihomoravská

5

8

10

2. Systém turnaje:
Dvoudenní turnaj.
Termín přihlášek nejpozději do pátku předchozího týdne.
Skupinový systém s následným K.O. systémem na více porážek.
Při losování skupin je nutné dodržet zásadu, aby se v základní skupině nestřetli hráči stejné
oblasti, pokud je to možné.

3. Rozhodčí:
Vrchního rozhodčího deleguje pořadatel, schvaluje KR ČBaS.
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4. Umístění:
Hráči, kteří se umístí na 1. místě v jednotlivých disciplínách získávají titul "Mistr ČR", a hráči na
1. - 3. místě získávají diplom a medaili.

V Praze dne: 30. 9. 2018

Martin Osička, v. r.
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Příloha č. 1 - Používání BTP (Badminton Tournament Planner)
Rozpis soutěží ustanovuje povinnost řídit turnaj pomocí softwaru BTP pro turnaje řízené ČBaS, tedy GPA,
GPB a MČR jednotlivců všech věkových kategorií.
Licence BTP
ČBaS vlastní dostatečný počet licencí pro pořádání souběžných turnajů výše uvedených a tyto licence
zapůjčuje pořadatelům uvedených turnajů skrze osobu vrchního rozhodčího (případně match control).
Správcem licencí je KR ČBaS.
ČBaS zapůjčuje licence na turnaje GPA, GPB a MČR těm pořadatelům, kteří nemají licenci vlastní.
Licenci není možné zapůjčit na turnaje nižší úrovně. Licence se zapůjčuje za následujících podmínek:
KR poskytne licenci BTP vrchnímu rozhodčímu (match control) 2 týdny před zahájením turnaje.
Pořadatelé a vrchní rozhodčí (match control) jsou oprávněni licenci BTP použít pouze
a výhradně pro konkrétní turnaj, pro nějž byla licence poskytnuta.
Zveřejnění turnaje na internetu skrze BTP je možné nejdříve od okamžiku poskytnutí licence.
Po ukončení turnaje a odeslání výsledků nesmí pořadatel ani vrchní rozhodčí (match control),
kterým byla licence poskytnuta, tuto licenci nadále používat. Za ukončení turnaje se pro účely
tohoto ustanovení považuje nedělní půlnoc po odehrání turnaje. Veškeré další použití licence po
tomto turnaji se považuje za porušení licenčních ustanovení a má za následek uplatnění
veškerých případných sankcí z neautorizovaného použití vůči osobě, která toto ustanovení
porušila.
Povinnosti pořadatele v souvislosti s používáním BTP
Pořadatel a vrchní rozhodčí jsou povinni se dohodnout, na čím počítači bude BTP nainstalován
a provozován během přípravy a průběhu turnaje (stanovit match control)
Přípravu (načtení hráčů, klubů/oddílů, vytvoření disciplín, vytvoření pavouků, publikace
na internetu, atp.) a losování turnaje s pomocí BTP provádí vrchní rozhodčí (match control).
Nejpozději ve čtvrtek ve 12:00 (v poledne) v týdnu konání turnaje je vrchní rozhodčí (match
control) povinen zveřejnit na webu tournamentsoftware.com startovní listinu
Pořadatel je povinen zajistit v průběhu turnaje připojení na internet pro počítač, na němž je BTP
nainstalován a z něhož je turnaj řízen. Vrchní rozhodčí (match control) je povinen zveřejnit los na
internetu bezprostředně po rozlosování, nejpozději však do soboty 12:00. Vrchní rozhodčí (match
control) ve spolupráci s pořadatelem jsou povinni průběžně zveřejňovat výsledky
na internetu.
Za zveřejnění na internetu se pro účely výše uvedených ustanovení považuje zveřejnění
na internetových stránkách www.tournamentsoftware.com prostřednictvím BTP.
O případných výjimkách z výše uvedených ustanovení rozhoduje STK ve spolupráci s KR.
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Rozpis soutěží minibadmintonu

Příloha č. 2 – Metodické doporučení TMK ČBaS
Obecně k minibadmintonu
Soutěže v minibadmintonu jsou pořádány za účelem vybudování vztahu nejmladších badmintonistů ke
sportu, nikoliv výchovy k soupeření a rivalitě.
Není důležité vyhrát, ale s radostí si zahrát.
Je doporučeno, aby soutěže byly vedeny v uvolněném, zábavném duchu s důrazem na pozitivní prožitek
a pravidla fair-play.
V této souvislosti se dále doporučuje, aby všichni hráči:
a) měli možnost sehrát co nejvíce zápasů,
b) sehráli pokud možno stejný počet zápasů (švýcarský systém/skupiny),
c) mohli vedle zápasů v turnaji vyzkoušet dovednostní soutěže (badmintonové či sportovní) nebo
jiné zábavné možnosti vyžití,
d) dostali na turnaji stejnou odměnu, bez ohledu na umístění; vedle výsledkově nejlepších hráčů
turnaje je dále třeba odměnit hráče s nejlepší technikou, největší bojovníky atd. – ceny rozdělit
mezi větší množství hráčů.
Děti povzbuzujeme, chválíme a učíme je mít radost ze hry.
Děti jsou důležitější než hra samotná.
Výhody minibadmintonu
-

Minibadminton umožňuje dětem formou hry rozvíjet všechny herní dovednosti. Naučíme děti hrát
badminton.

-

Děti si osvojí celou škálu úderů a herních situací, dbá se na přesnost umístění míče, prosazuje
se technika, děti si začínají vštěpovat základní taktické návyky.

-

Velkou výhodou je podobná perspektiva pohledu na minibadmintonový kurt jako mají dospělí na
klasický badmintonový kurt. Představte si, že byste hráli přes síť ve výšce 2 metry a na tenisové
hřiště.

-

Při správném metodickém postupu a při postupném zdokonalování je pro děti nenáročný
a zábavný.

-

Úspora místa, na jeden kurt se vejdou dvě hřiště

-

Děti potřebují pozitivní zážitky. I při minibadmintonu mají pocit, že hrají velký badminton.
Nezdůrazňujeme vítězství ale prožitek.

-

Většina dětí je po několika týdnech/měsících schopna hrát zápasy/turnaje v minibadmintonu. Děti
vtáhneme do hry. Je to pro ně další motivace, navíc zvyšujeme pravděpodobnost, že děti
nepřejdou k jinému sportu.

-

Sehraje se více zápasů. Skupinové systémy, švýcarský systém (hrají proti sobě děti s podobnou
výkonností).
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