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Preambule 

- níže popsané návrhy uvést do praxe na rok 2019, následně vyhodnotit a upravit; pokud není 

upraveno, zůstává systém dle stávajícího rozpisu soutěží   

 

- základní myšlenky:  

o zavést minibadminton do systému soutěží ČBaS 

o zlepšit proces (přihlášky, prezentace turnajů atd.) 

o upravit počty turnajů a zápasů pro jednotlivé kategorie (více zábavy pro mladé hráče, 

více specializace pro juniory) 

o systémové provázání žebříčku, počtu turnajů a možnosti startovat na turnajích Grand 

Prix A a B (počet hráčů + postup)     

 

Minibadminton 

- nově se zavádí turnaje v badmintonu jako oficiální turnaje ČBaS, které budou součástí 

termínového kalendáře, 

 

- turnaje budou jednorázové, nebude zpracováván žebříček a nebude se konat MČR 

Odůvodnění: Po vzoru vyspělých evropských zemí či vyzkoušených principech v jiných sportech 

chceme, aby si děti před kategorií U13 užily zábavu na turnaji (turnaje U9, U10 a U11; výhledově již  

od U7), a to na velikostně uzpůsobeném hřišti (menší hřiště + nižší síť), a učily se správným 

badmintonovým dovednostem (pohybová a úderová technika a nikoliv „odehrát míček co největší silou 

do zadní části kurtu“). Rovněž se uvažuje pro nejmenší hráče o zavedení „dovednostních turnajů“, 

turnajů s různým způsobem zápasů a počítání atd.   

 

Přihlášky na turnaje 

- Přihlášky zasílat nejpozději do pondělí před turnajem (přihlašuje pouze klub/oddíl; s výjimkou 

hráčů bez klubové příslušnosti, kteří se přihlašují sami), v úterý pořadatel publikuje listinu 

startujících (a náhradníků), ve středu pořadatel publikuje rozlosování.   

 

- Ve středu zároveň publikovat časový plán turnaje: 

o obecný plán (např. 9:00 – 12:00 mixy, 10:30 – 15:00 singly, 14:00 – 17:00 debly), jako 

informace pro hráče/rodiče, že např. jejich zápas ve dvouhře nezačne dříve než v 10:30 

o podrobný plán: označit pořadí zápasů (každý zápas má své číslo) a budeme dopředu 

vědět, jak jdou zápasy po sobě (model turnajů BWF) 

Odůvodnění: Turnaje často začínají s časovým skluzem a účastníci neznají harmonogram dne. Pokud 

bude známé pole startujících a rozlosování, turnaj může začít na čas, jakož i hráči/rodiče/trenéři budou 

alespoň přibližně vědět, kdy hrají, mohou si lépe zorganizovat celý den („čas příjezdu“ a „nehrací čas“).  

    

Otevřené/uzavřené turnaje   

Grand Prix A U17 a U19: 

- 32 startujících ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře, 24 ve smíšené čtyřhře  

- postupy: pouze podle pořadí na žebříčku  

- na turnajích GP C nesmí startovat hráči do 15. místa 

- Kvalifikační turnaj: pouze na MČR (vítězové z oblastí) 

- Udělování divokých karet pouze na MČR a ze stávajících důvodů (tj. hráč je členem širšího 

výběru juniorské reprezentace a TMK doporučí udělení divoké karty; jedná se o mimořádný 

případ z důvodu zranění či nemoci v době konání kvalifikačního turnaje; zájem TMK o 
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výkonnostní prověrku). Divoké karty nebudou udělovány na turnaje GP A a GP B. Zároveň 

s divokou kartou bude mít TMK možnost předsadit hráče, kterému byla divoká karta udělena. 

Grand Prix A U13 a U15: 

- 32 startujících ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře, 24 ve smíšené čtyřhře  

- postupy: podle pořadí na žebříčku + nejlepší hráči z oblastních turnajů  

o dvouhra: 16 hráčů ze žebříčku + 8 z oblastí (vítězové oblastních turnajů) + 8 hráčů 

z oblastí podle prvních 8 hráčů na žebříčku (zohlednění kvality oblastí); příklad: 

Jihočeská oblast bude mít v první osmičce dva hráče. Na GP A postupuje celkem 5 

hráčů z této oblasti, dva přímo a tři z oblastního turnaje.  

o čtyřhra: 8 párů ze žebříčku + 8 vítězů oblastních turnajů 

o smíšená čtyřhra: 16 párů ze žebříčku + 8 vítězů oblastních turnajů      

- Udělování divokých karet pouze na MČR (nikoliv na turnaje GP A a GP B) + možnost předsadit 

hráče, kterému byla divoká karta udělena; stejně jako v U17 a U19. 

Grand Prix B: 

- nejméně 32 startujících ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře, 24 ve smíšené čtyřhře – podle možností 

haly (počet kurtů); zejména v kategoriích U13 a U15 nebrat tolik účastníků, ale hrát více zápasů 

ve skupinách a umístění (více zápasů pro slabší hráče = delší pauzy pro ty lepší = celková 

spokojenost) 

- postupy: podle pořadí na žebříčku 

- motivace: střetávání hráčů republikové a oblastní úrovně  

Oblastní turnaje:  

U17 a U19 

- Grand Prix C: hrát jako otevřené (s výjimkou prvních 15. hráčů žebříčku), s výjimkou oblastního 

přeboru, který je uzavřený (pouze pro hráče z oblasti); 

- Grand Prix D: otevřené  

U13 a U15 

- Grand Prix C a oblastní přebor hrát uzavřené, neboť jsou postupové na GPA a MČR 

- jeden turnaj C otevřený (turnaj, který není postupový); tyto otevřené turnaje označené jako 

Grand Prix C+ budou bodovány koeficientem 1,5 násobku turnaje Grand Prix C a měly by být 

sehrány v jednom (nejvýše dvou) měsících kalendářního roku (každá oblast bude moci pořádat 

nejvýše jeden); na turnajích GP C+ nesmí startovat hráči do 15. místa žebříčku 

- Grand Prix D: hrát primárně jako otevřené (umožnit začínajícím hráčům či hráčům s nižší 

výkonností soutěžit; v oblastech s vysokým počtem hráčů v kategorii potom jako postupové, 

v  takovém případě uzavřené); v návaznosti na strukturu turnajů nejvýše pět turnajů za rok 

v oblasti   

Odůvodnění: Rozšíření počtu startujících dle obecného požadavků členské základny. Ve starší 

kategoriích pouze přímé postupy na turnaj na základě žebříčku („na turnaji GP A hrají ti nejlepší“), 

s výjimkou MČR, kam se mohou kvalifikovat nejlepší hráči z každé oblasti. V mladších kategoriích 

zachována možnost postupu z oblastí (další motivace pro mladé hráče, vzhledem k častým rychlým 

výkonnostním posunům snadnější postup do špičky apod.), rovněž je zohledněn výkonnostní rozdíl 

oblastí.  

 

Počty turnajů a jejich rozmístění v kalendářním roce  

- MČR, 2x turnaj Grand Prix A + 3x turnaj Grand Prix B + 4x turnaj Grand Prix C (resp. 3x C  

a 1x OP) 

 

- Primární cíl: rozdělit turnaje v dané kategorii po republice a v průběhu celého roku  
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Tabulka počtu turnajů 

 U13 U15 U17 U19  

MČR 1 1 1 1 4 

GP A 2 2 2 2 8 

GP B 3 3 3 3 12 

GP C (vč. OP) 4 4 4 4 16 

 10 10 10 10 40 
 

- Kalendářní rok není rozdělený na dvě stejné poloviny:  

o leden – červen: 6 měsíců  

o září – prosinec: 4 měsíce, navíc s MČR jednotlivců a družstev a extraligou 

 

- Návrh rozmístění turnajů (příklad):  

o leden – červen: 2xA, 2xB, 2xC + MČR družstev U15 a  MČR družstev U19 

o září – prosinec: MČR, 1xB, 2xC (OP + C) 

 

Odůvodnění: Ve spolupráci s oblastmi ustálit počty turnajů, v návaznosti na počet bodovaných turnajů 

do žebříčku, počet pořadatelů, počet volných míst v turnajovém kalendáři a v neposlední řadě rovněž 

v závislosti na plánování sportovní přípravy juniorských hráčů.  

 

Žebříček 

- Počítají se 4 nejlepší výsledky 

- Aktualizace žebříčku nadále jednou za týden (čtvrtek; dostatečně včas před přihlášením  

na další turnaj) 

- Jak omezit počty turnajů (snížit „honbu za body“): 

o Nenavyšovat počet turnajů (Ve dvou kategoriích: 2x MČR + 4x GP A + 6x GP B = 

nejvýše 12 turnajů + družstva žáků/juniorů + zahraniční start či start ob dvě kategorie) 

o Započítávat do žebříčku i turnaje z kategorie výše (na žebříčku U17 bude mít hráč  

např. tři výsledky U17 a jeden z U19) – hráči nebudou muset objíždět množství turnajů, 

platí zejména pro lepší hráče v kategorii a v případě nemoci/zranění/vynechání turnaje 

nespadnou na žebříčku mimo přímo postupová místa; nadále se však zachovává 

předsazení.  

o Apelovat na hráče/rodiče/trenéry, aby rozvíjeli výkonnost a nikoliv jen získávání bodů 

Odůvodnění: Je třeba najít kompromisní vyvážení mezi tím, aby žebříček odděloval výkonnost  

a zároveň hráči neobjížděli turnaj za turnajem, což není žádoucí: vypsání přiměřeného počtu turnajů 

pro každou výkonnostní kategorii a započítávání bodů do žebříčku „o kategorii výše“. Vzhledem 

k vypsanému počtu turnajů a bodování se jeví započítání čtyř turnajů jako optimální počet.  

 

Bodování do žebříčku  

- Stávající + připravit přesnější body za celkové umístění – ideálně za každé místo nebo alespoň 

ob dvě: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. – 10., 11. – 12., 13. – 14., 15. – 16. atd., aby zápasy  

o pořadí byly bodované (motivace)  

Odůvodnění: Vzhledem k požadavku na hraní zápasů o umístění (udržení motivace i pro poražené, 

delší pauzy mezi zápasy pro vítěze), je třeba precizovat bodovací systém. Je třeba vytvořit systém,  

ve kterém je stále o co hrát.  
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Zápasy a bodový systém na turnajích  

U17 a U19 – motto: „Specializujeme se.“ 

- Na turnajích GP A a GP B velmi důrazně doporučit přihlášení jen do dvou disciplín, ve kterých 

si hráči dosyta zahrají (skupiny), neboť současně dojde k zavedení systému na více zápasů 

(alespoň 2 na disciplínu a hráče – skupiny + KO systém a příp. zápasy o umístění); další 

variantou by bylo například pořádat turnaje GP B jen se dvěma disciplínami  

a hrát skupinový systém + KO a zápasy o umístění 

 

- na turnajích Grand Prix B skupinový systém + KO systém a příp. zápasy o umístění 

U13 a U15 – motto: „Chceme více zápasů, více zábavy – chceme zápasy ve skupinách.“  

- Na turnajích Grand Prix A a B (více zápasů pro slabší hráče = delší pauzy pro ty lepší = celková 

spokojenost):  

o Zápasy ve skupinách (skupiny po 4/skupiny po 3; vizte tabulky níže) + KO systém  

a příp. zápasy o umístění (pro druhé/třetí ze skupiny).    

- Na turnajích Grand Prix C a D – „pro všechny přibližně stejný počet zápasů“ 

o Zápasy ve skupinách (skupiny po 4/skupiny po 3), na více porážek, švýcarský systém 

apod. 

o Ideálně, aby si každý zahrál v každé disciplíně alespoň 3 zápasy (vypadne v prvním 

kole + 2 zápasy o umístění; vypadne ve druhém kole + 1 zápas o umístění; vypadne 

ve třetím kole = 3 zápasy) a všichni hráli přibližně stejný počet zápasů  

o Zápasy o umístění ve všech disciplínách 

Výše popsaný počet zápasů kombinovat rovněž s bodovým systémem na turnajích:  

- více zápasů ve skupinách (budou se hrát jen např. na 3x15 bodů; zkrátí se jejich délka) a teprve 

v pavouku se bude hrát na 3x21 bodů  

- více zápasů o umístění, ale budou se hrát jen do 3x15 bodů (zkrátí se jejich délka) 

- na turnajích MČR ponechat vždy 3x21, na turnajích GP A a nižších vyzkoušet nový systém 

Doporučujeme vyčkat na květnové rozhodnutí BWF ohledně změny systému počítání (navrženo 5x11).  

Jak u lepších hráčů omezit počet zápasů pro jednoho hráče na turnaji? 

- Běžný jev: nejlepší hráč hraje všechny disciplíny, dostane se do 3 finálových zápasů.  Za víkend 

odehraje někdy extrémních 12 zápasů, často jde „ze zápasu do zápasu“, z toho naprostou 

většinu ve špatném tempu – úvodní proti slabším soupeřům „na půl plynu“; závěrečné dohrává 

už unavený či dokonce zraněný  

 

- U starších juniorů dlouhodobá specializace na disciplíny (nejvýše dvě disciplíny na turnaji; resp. 

jedna hlavní a jedna doplňková), u mladších hráčů (U13 a U15) uvážlivě vybírat disciplíny 

vzhledem k uvažovanému zatížení hráče   

 

- Stále apelovat neustále na trenéry a rodiče, aby hráči byli dobře připravení a nebyli přetížení 

(přihlášení do dvou disciplín, kde bude mít hráč jistotu, že si dostatečně zahraje, a to v průběhu 

celého dne), a to na jakékoliv věkové či výkonnostní úrovni 

 

 
KO na 1 porážku První kolo 

Druhé 
kolo  Čtvrtfinále  Semifinále  Finále Celkem     

32 KO systém 16 8 4 2 1 31    

28 KO systém  12 8 4 2 1 27    

24 KO systém 8 8 4 2 1 23    

16 KO systém 8  4 2 1 15    
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O pořadí - každý 
hraje min. 2 
zápasy První kolo O pořadí  Druhé kolo  Čtvrtfinále  Semifinále  Finále Celkem   

32 KO systém 16 8 8 4 2 1 39   

28 KO systém  12 6 8 4 2 1 33   

24 KO systém 8 4 8 4 2 1 27   

16 KO systém 8 4  4 2 1 19   

          
O pořadí - každý 
hraje min. 3 
zápasy První kolo O pořadí  Druhé kolo  O pořadí Čtvrtfinále  

O 
pořadí Semifinále  Finále Celkem 

32 KO systém 16 16 8 4 4  2 1 51 

28 KO systém  12 12 8 4 4  2 1 43 

24 KO systém 8 8 8 4 4  2 1 35 

16 KO systém 8 8   4 2 2 1 25 

          

Základní 
skupiny po 4  

Základní 
skupina (6 
zápasů) Čtvrtfinále  Semifinále  Finále Celkem     

32, postupuje 
vítěz 48 4 2 1 55     
24, postupuje 
vítěz a 2 z 
druhého místa 36 4 2 1 43     
16, postupují 
první dva 24 4 2 1 31     
16, postupuje 
vítěz 24  2 1 27     

          

Základní 
skupiny po 3  

Základní 
skupina (3 
zápasy) 1. kolo Čtvrtfinále  Semifinále  Finále Celkem    

24, postupují 
první dva 24 8 4 2 1 39    
24, postupuje 
vítěz 24  4 2 1 31    

 

Odůvodnění: Oddělení starších juniorů a mladších juniorů. Hráči v kategoriích U17/U19 by si měli 

vybírat hlavní disciplínu + doplňkovou, pracovat na rozvíjení příslušných dovedností a nikoliv „hrát všude 

a všechno“. Každá disciplína vyžaduje jinou přípravu. Hráče v kategoriích U13/U15 bychom měli 

motivovat, udržet u badmintonu, udělat turnaje zábavné; zejména na nižší republikové a oblastní 

úrovních. Namísto restriktivního a přikazovacího způsobu, kdy se např. omezí počet zápasů/disciplín, 

je třeba neustále apelovat na trenéry a rodiče při plánování turnajů na využití principu třetin (třetina 

zápasů proti slabším, třetina proti rovnocenným, třetina proti silnějším) a správný rozvoj hráče.  

V souvislosti s větším počtem účastníků na turnajích Grand Prix A a větším počtem zápasů (skupinový 

systém) preferovat pořadatele se 6 a více kurty.  

 

Spolupráce s oblastmi 

- Pravidla pro všechny oblasti závazná (všichni se podílíme na tvorbě systému) – na turnajích C 

a D se uplatí pravidla o počtu turnajů, zápasů (zejména zde nehrát jen KO na jednu porážku, je 

třeba hráče bavit, udržet je po celý turnajový den v akci!), o přihláškách apod.  

 

- Alespoň na turnaje Grand Prix C a oblastní přebory: Tournamentsoftware + publikace výsledků 

– přehlednost a rychlá dohledatelnost výsledků 
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- s využíváním tournamentsoftwaru může případně přijít změna v systému publikace žebříčků 

(taktéž přes tournamentsoftware) nebo s využitím nového webu ČBaS – výrazná časová úspora 

pro STK 

Odůvodnění: Systém soutěží mládeže by měl být provázený na republikové i oblastní úrovni, a to 

alespoň v hlavních prvních systému. Všechny oblasti by v měly být alespoň na té nejvyšší úrovni 

(turnaje Grand Prix C a oblastní přebory) sjednocené.  

 

Propozice 

- vzhledem k počtu změn a snazší organizaci turnaje je třeba uvádět potřebné informace  

do propozic (počet kurtů, počet zápasů, kdo na turnaji může startovat, časový plán turnaje, 

informace k přihlášení apod.), jakož tyto propozice sledovat   

 

Ostatní  

- Platba startovného spolu s přihláškami (motivace: odpadne administrativa během turnaje, 

pořadatel se bude soustředit jen na organizaci, s přihlášením v týdnu přibude motivace k účasti 

apod.) 

 

- Drobné bodové bonusy za výhru nad nasazenými hráči: 

o Nasazená 1. či 2. – 10 % z hodnoty za vítězství na turnaji 

o Nasazená 3. či 4. – 8 % z hodnoty za vítězství na turnaji 

 

- Nařízení pro kouče a rodiče v kategorii U13 a U15: Koučování bude možné pouze v pauzách, 

nikoliv během hry; kdy je možné fandit a podporovat hráče, nikoliv už koučovat. Odůvodnění: 

samostatnost hráčů, menší tlak na výsledek.    

 

- Zlepšení úrovně MČRU19 (ideálně i MČRU17) a MČR družstev U19: licencovaní rozhodčí  

na semifinále + finále (neděle), lajnoví rozhodčí    

 


