
 

ROZPIS SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH V 
BADMINTONU 2021/2022 

OBLAST PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY 
 
ŘÍZENÍ SOUTĚŽE: 

Soutěž řídí Pražský badmintonový svaz, z.s. (dále jen „PBaS“) prostřednictvím STK PBaS. 

Kontakt: 

Pražský badmintonový svaz, z.s., Hanusova 347/16, 140 00 Praha 4, IČ: 091 83 086 

Email: prahabadminton@seznam.cz, www.prahabadminton.cz  

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 2631540002/5500 

předseda STK: Miroslav Loskot +420 606 672 628, člen STK: Lukáš Kurz +420 737 678 379 

 

2.REGIONÁLNÍ LIGA 
Dlouhodobá soutěž v sedmi hracích kolech pro hráče z Prahy a Středních Čech (6 kol základní část + 7.kolo 

Play-off a Baráž). V Play-off získá vítěz titul „VÍTĚZ 2.REGIONÁLNÍ LIGY PRAHA A STŘEDNÍ 

ČECHY“ a zajistí si postup do kvalifikace o 1.Celostátní Ligu Západ. 

 

Soupisky:  
- soupisku družstva formou .xls (min. sestava 4 muži, 2 ženy) podle žebříčku ze 7.1.2021 zaslat emailem do 

neděle 19.9. na adresu prahabadminton@seznam.cz. 

 

Herní systém:  
- hraje se na 8 zápasů (3xDM,1xDŽ,2xČM,1xČŽ,1xSČ) na 2 vítězné sety do 21,  

- základní část se hraje systémem každý s každým 2x v šesti hracích kolech, 

- sedmé kolo se hraje PLAY-OFF (první 4 pražská družstva) a Baráž (poslední 2 jakákoli družstva), 

- po základní části budou první 2 pražská družstva nasazena do PLAY-OFF (pavouk), 3. a 4. pražské družstvo 

bude nalosováno. Vítězné družstvo v PLAY-OFF získává právo startu v kvalifikaci o 1.Celostátní ligu-západ. 

Utkání o 3.místo se dohrává, 

- po základní části budou poslední 2 jakákoli družstva nasazena do BARÁŽE o 2.regionální ligu (pavouk) 

společně s 1. a 2. družstvem ze 3.regionální ligy, družstva ze 3.reg.ligy budou nalosována. Družstva, která skončí 

v BARÁŽI na 1. a 2. místě, budou mít právo startu ve 2.regionální lize v následující sezóně. Utkání o 7.místo se 

dohrává, 

- v základní části dodává míče tým, který je uveden v rozlosování na prvním místě. V PLAY-OFF a BARÁŽI se 

dělí týmy rovným dílem. 

 

Pravidla pro PLAY-OFF 2.regionální ligy: 
- Družstva startují na soupisky ze základní části soutěže. Na soupisku může být zařazen hráč ze stejné nebo nižší 

soutěže, každý hráč uvedený na soupisce musí mít odehraný min. trojnásobný start v základní části soutěže (start 

ve třech utkáních družstva ve 2. nebo 3.RL příslušné sezóny). Na soupisku nesmí být zařazeni hráči, kteří 

odehráli 3 a více utkání v Extralize nebo 1. CL. Každý hráč smí být pouze na jedné soupisce družstva. 

 

Pravidla pro BARÁŽ o 2.regionální ligu: 
- Družstva startují na soupisky ze základní části soutěže. Na soupisku může být zařazen hráč pouze z nižší 

soutěže (ze 3RL), každý hráč uvedený na soupisce musí mít odehraný min. trojnásobný start v základní části 
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soutěže (start ve třech utkáních družstva ve 2. nebo 3.RL příslušné sezóny). Na soupisku nesmí být zařazeni 

hráči, kteří odehráli 3 a více utkání v Extralize, 1.CL nebo 2.RL. Každý hráč smí být pouze na jedné soupisce 

družstva. 

 

Ostatní: 
- soutěž bude prezentována na TOURNAMENT SOFTWARE 

- startovné je 4.000,- Kč/družstvo (pouze pokud nebylo v loňské sezóně uhrazeno, jinak 0,- Kč), zaslat do 

30.9.2021 na účet PBaS, č.ú. (2631540002/5500), do poznámky pro příjemce uvést „startovné RL+jméno 

klubu“ 

-odměna za pořadatelské místo je 2.500,- Kč, klub zašle fakturu na e-mail prahabadminton@seznam.cz 

nejpozději do týdne po odehraném kole 

- prezentace družstva v hale nejpozději do 8:45 

- všechna družstva zahajují svá utkání současně v 9.00 hod. s kompletně vyplněným zápisem o utkání 

- počet kurtů pro jednotlivá utkání bude stanoven na místě podle dispozic pořadatele 

 

Povinnosti pořadatele:  
- zajistit řádný průběh turnaje 

-odeslat do pondělí po odehraném kole zápisy jednotlivých utkání STK PBaS na email 

prahabadminton@seznam.cz, která výsledky zpracuje v TOURNAMENT SOFTWARE a zveřejní na webu 

http://www.prahabadminton.cz 

 

PŘIHLÁŠENÁ DRUŽSTVA: 
1-SK Prosek „B“      5-TJ Astra Zahradní Město „B“ 

2-SK Hamr „B“      6-TJ Astra Zahradní Město „C“ 

3-BK 1973 Benátky n/J „B“    7-SK Prosek „C“  

4-Sokol Radotín Meteor „C“    8-SK Prosek „D“ 

 

Termíny a místa jednotlivých kol:  
 

ČÍSLO KOLA TERMÍN  MÍSTO A 

 MÍSTO B 

ROZLOSOVÁNÍ 

1. KOLO 26.9.2021 (ne) Prosek-Lovosická (ne) 

Benátky n/J (ne) 

1-8,2-7/1-2,8-7/7-1 

3-6,4-5/6-4,5-3/5-6 

2. KOLO 31.10.2021 (ne) Radotín – Sp.h. Radotín (ne) 

TJ Astra (ne)  

4-7,3-1/1-4,7-3 

8-5,6-2/8-6,2-5 

3. KOLO 27.-28.11.2021 ZŠ Vinoř (ne) 

Prosek-Lovosická (so) 

4-2,3-8/4-8,2-3/3-4,2-8 

6-7,5-1/1-6,7-5 

4. KOLO 16.1.2022 (ne) Prosek-Lovosická (ne) 

TJ Astra (ne) 

8-1,7-2/2-1,7-8/1-7 

6-3,5-4/4-6,3-5/6-5 

5. KOLO 5.-6.2.2022 SK Hamr (so) 

Prosek-Lovosická (ne) 

5-8,2-6/6-8,5-2/ 

7-4,1-3/4-1,3-7 

6. KOLO 19.-20.3.2022 Prosek-Lovosická (ne) 

TJ Astra (so) 

2-4,8-3/8-4,3-2/4-3,8-2 

7-6,1-5/6-1,5-7 

PLAY-OFF 

BARÁŽ 

9.4.2022 SK Hamr (so) bude určeno po 6.kole 

 
 

mailto:prahabadminton@seznam.cz
mailto:prahabadminton@seznam.cz
http://www.prahabadminton.cz/

