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ROZPIS SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE
PRO SEZÓNU 2016
(platí od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016)

KM SvčOV ČBaS VYHLAŠUJE PRO SEZÓNU 2016:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Turnaje GP D a GP C v kategoriích U-13, U-15, U-17, dle schváleného termínového kalendáře.
Turnaje GP C v kategorii U-19, dle schváleného termínového kalendáře.
Krajské přebory jednotlivců ve všech věkových kategoriích pro Ústecký kraj a Liberecký kraj.
Oblastní přebory jednotlivců ve všech věkových kategoriích.
Oblastní přebory smíšených družstev dorostu a smíšených družstev žactva.
Přebor Ústeckého kraje smíšených družstev U-13 (2+2).
Přebor Libereckého kraje smíšených družstev U-13 (2+2).

Článek 1

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY SOUTĚŽE
1.

Řízení – soutěže řídí SvčOV ČBaS, prostřednictvím KM.

2.

Předpis – hraje se podle tohoto rozpisu. Pokud není nějaká otázka tímto rozpisem upravena,
platí ostatní sportovně technické dokumenty.

3.

Hospodářské podmínky – družstva a jednotliví hráči startují na vlastní náklady nebo na
náklady svých klubů. Dotace jsou možné pouze v rozsahu, který schvaluje SvčOV ČBaS.

4.

Podmínky účasti – a) Uhrazení všech předchozích pohledávek.
b) Zaplacení startovného, schváleného SvčOV ČBaS.
c) Splnění podmínek uvedených v dalším textu, případně v ostatních sporsportovně-technických dokumentech.

5.

Míčky – a) Každý míč musí odpovídat vlastnostem, uváděným v pravidlech ČBaS.
b) O způsobilosti míče rozhodují hlavní a vrchní rozhodčí.

Přednosti míčků
Pro všechny věkové kategorie a všechny soutěže platí toto pořadí:
1. Péřový míček ; 2. plastik modrý ; 3. plastik červený ; 4. plastik zelený (pokud se hráči nedohodnou
jinak).
Ustanovení platná pro všechny věkové kategorie a všechny soutěže:
Každý účastník jakékoliv soutěže, musí mít k dispozici dostatečný počet péřových míčků.
Dohoda soupeřů má přednost před pořadím míčků.
Jakým typem míčku se zápas začne, takovým se musí i dohrát (pokud se hráči nedohodnou jinak).
6.

Lékařská prohlídka – povinností každého hráče startujícího v soutěžích ČBaS je absolvování
lékařské prohlídky, jejíž platnost nesmí být starší dvanácti měsíců. Na požádání ji musí
předložit vrchnímu rozhodčímu každé akce ke kontrole.
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Článek 2

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ VŠEM SOUTĚŽÍM JEDNOTLIVCŮ
1. Povinnosti pořadatele – pořadatel zajišťuje organizačně celý turnaj. Propozice zašle pořadatel
nejpozději do 23:59 hod. v neděli týden před konáním turnaje všem příslušným oddílům, předsedovi
KM SvčOV ČBaS a předsedkyni TMK SvčOV ČBaS.
Propozice musí obsahovat: Termín, místo konání, systém turnaje, jméno vrchního rozhodčího a jména
lidí, zajišťujících na místě organizaci turnaje.
Za pozdní vydání propozic, bude pořádajícímu oddílu udělena pokuta 100 Kč.
O případnou změnu termínu, musí pořadatel žádat alespoň dvacet dnů předem KM SvčOV ČBaS.
Pořadatel se může vzdát pořadatelství, pokud to nahlásí alespoň dvacet dnů předem KM SvčOV ČBaS.
Pořadatel se může dohodnout s jiným oddílem o přepuštění pořadatelství. V tomto případě musí
požádat o schválení KM SvčOV ČBaS alespoň dvacet dnů předem.
2. Systém – hraje se K.O. systémem na jednu porážku, na dva vítězné sety do jedenadvaceti bodů beze
ztrát, ve všech disciplínách.
Tento systém je jednotný pro všechny věkové kategorie.
3. Licence – vrchní rozhodčí je vždy povinen kontrolovat elektronické hráčské licence na příslušných
internetových stránkách ČBaS (www.czechbadminton.cz/licence) a to na všech turnajích GP a u všech
věkových kategorií. Pokud vrchní rozhodčí zjistí, že hráč nemá platnou licenci, nepovolí mu start na
turnaji.
Toto pravidlo pro start hráčů se týká všech turnajů GP, pořádaných na území ČR.
Oddíl, který hráče bez licence vyšle na jakýkoliv turnaj GP, se vystavuje riziku zahájení disciplinárního
řízení ze strany STK ČBaS.

4. Věkové kategorie - start v daných věkových kategoriích se řídí tímto ustanovením:
Kategorie U-19: Hráči narození 1.1.1998 a později.
Kategorie U-17: Hráči narození 1.1.2000 a později.
Kategorie U-15: Hráči narození 1.1.2002 a později.
Kategorie U-13: Hráči narození 1.1.2004 a později.
Kategorie U-11: Hráči narození 1.1.2006 a později.
Hráči kategorie U-13 mohou startovat v kategorii U-15 bez omezení.
Hráči kategorie U-13 mohou startovat v kategorii U-17 bez omezení, ale pouze na oblastních turnajích.
Hráči kategorie U-11 v kategorii U-17 startovat nesmějí.
Hráči kategorie U-15 mohou startovat v kategorii U-17 bez omezení.
Hráči kategorie U-15 mohou startovat v kategorii U-19 bez omezení, ale pouze na oblastních turnajích.
Hráči kategorie U-13 v kategorii U-19 startovat nesmějí.
V případě, že pořádající oddíl uspořádá KP dorostu (pro kategorie U-17 a U-19), nesmí na tomto
turnaji startovat hráči kategorie U-13.
$$$

5. Výsledky – po skončení turnaje, pořadatel neprodleně zpracuje a zašle kompletní výsledky (včetně
hracích plánů) zpracované na předepsaném formuláři v elektronické podobě, předsedovi KM SvčOV
ČBaS do 48 hodin, počítáno od prvního pracovního dne v následujícím týdnu. Při nedodržení tohoto
bodu bude uložena pokuta a to v následující výši:
- zpracování na chybném formuláři – 50 Kč
- chyby ve výsledcích turnaje – 100 Kč
- pozdní odeslání – 100 Kč
- neodeslání – 300 Kč

Výjimka:
V případě, že po skončení GP C jakékoliv věkové kategorie, je nutné v pondělí odeslat oddílům, STK
ČBaS a pořadateli, nominaci na GP A, musí být výsledky GP C odeslány nejpozději v neděli ve 23:59
hod.
Nedodržení tohoto termínu bude pokutováno částkou 100 Kč.
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6.

Rozhodčí – vrchní rozhodčí řídí losování a dohlíží na dodržování sportovně technických dokumentů. Rozhodování jednotlivých zápasů zajišťuje rozhodčími z řad účastníků nebo pořadatelů. U kategorie U-13, se doporučují pro řízení jednotlivých utkání rozhodčí z vlastních řad,
starší třinácti let. Vrchní rozhodčí uvedený v propozicích, musí být přítomen po celou dobu
konání turnaje. Vrchním rozhodčím může být pouze ten, kdo vlastní platnou licenci rozhodčího.
Vrchní rozhodčí nesmí ke hře připustit hráče, u kterého nebude do zahájení turnaje známo
datum narození a oddílová příslušnost.
Během turnaje je při povzbuzování zakázáno používat jakýkoliv hudební nástroj.
Vrchní rozhodčí dohlíží i na to, aby během turnaje měli všichni hráči stejné podmínky a nebyli
rušeni nadměrným hlukem, nevhodnými výkřiky a projevy nesportovního chování.

7.

Losování – je třeba dodržovat zásadu, aby proti sobě v prvním kole nehráli členové stejného
klubu. Prvním kolem nazýváme úvodní kolo turnaje, tzn., že nemáme předkola.

8.

Zvláštní povinnosti hráče – bez vážného důvodu nemůže hráč skrečovat zápas. Podle určení
vrchního rozhodčího nebo člena řízení turnaje, je povinen převzít rozhodování konkrétního
zápasu. Musí však být dodržena všechna práva hráče uvedená v „Soutěžním řádu ČBaS“ (str.6,
článek 26). Nesplnění některé této povinnosti, povinnosti uvedené v dalším textu nebo porušení
povinností uvedených v dalších sportovně technických dokumentech, je důvodem pro vyloučení
z turnaje a anulování výsledků.

9.

Startovné – na turnajích GP D, KP, GP C (U-13, U-15, U-17, U-19) a OP, je maximální možné
startovné 50 Kč za hráče a disciplínu.
Pořadatel se může rozhodnout pro výběr menšího startovného, dle své úvahy.
Na otevřených turnajích, je výše startovného plně v kompetenci pořadatele.
Pořadatel každého turnaje GP, musí mít k dispozici minimálně tři kurty.
Pokud se ze subjektivních důvodů nepodaří zajistit v normální hrací době odehrání vypsaných
disciplin, je pořadatel povinen vrátit účastníkům poměrnou část startovného.

Článek 3

TURNAJE GP D, GP C, KP, OP
1.

Severočeská oblast je rozdělena na Ústecký kraj a Liberecký kraj.

2.

Turnaje GP D a GP C věkových kategorií U-13, U-15, U-17 a U-19, jsou postupové.
Turnaje GP D a KP se konají vždy v Ústeckém i Libereckém kraji.
KP jsou nepostupovými turnaji, jen pro hráče v příslušném kraji.

3.

Turnajů GP D nesmí zúčastnit hráči, kteří mají přímý postup na GP A a GP C, což platí i pro
párové disciplíny.

4.

Postupy z GP D na GP C:
Na každý turnaj GP C v kategorii U-13, postupuje prvních šest hráčů a prvních šest hráček ze
dvouher v Ústeckém kraji.
Na každý turnaj GP C v kategorii U-13, postupují první dva hráči a první dvě hráčky ze dvouher
v Libereckém kraji.
Na každý turnaj GP C v kategorii U-15, postupuje prvních šest hráčů a prvních pět hráček ze
dvouher v Ústeckém kraji.
Na každý turnaj GP C v kategorii U-15, postupují první dva hráči a první tři hráčky ze dvouher
v Libereckém kraji.
Na každý turnaj GP C v kategorii U-17, postupuje prvních pět hráčů a prvních šest hráček ze
dvouher v Ústeckém kraji.
Na každý turnaj GP C v kategorii U-17, postupují první tři hráči a první dvě hráčky ze dvouher
v Libereckém kraji.
Na každý turnaj GP C U-13, U-15 a U-17, budou nominováni čtyři náhradníci a čtyři
náhradnice z Ústeckého kraje.
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Na každý turnaj GP C U-13, U-15 a U-17, budou nominováni čtyři náhradníci a čtyři
náhradnice z Libereckého kraje.
V případě nedostatečného počtu náhradníků v jednom kraji, se počet náhradníků v druhém kraji
adekvátně zvýší.
5.

GP C je celooblastním turnajem, kterého se v kategoriích U-13, U-15 a U-17, zúčastní prvních
dvanáct hráčů a prvních dvanáct hráček platného oblastního žebříčku ve dvouhrách, mimo
přímo postupujících na GP A.
Dále pak všichni postupující z turnajů GP D.
Turnajů GP C v kategoriích U-13, U-15, U-17 a U19, se nesmí zúčastnit hráči a hráčky v té
disciplíně, ve které mají přímý postup na GP A (bez výjimky).
Nominaci na GP C U-13, U-15, U-17 a U-19 (včetně náhradníků), provádí předseda KM
SvčOV ČBaS, na základě výsledků GP D, v kategorii U-19 dle platného oblastního žebříčku.

6.

Na OP ve všech věkových kategoriích, postupuje prvních dvacet hráčů a prvních dvacet hráček
platného oblastního žebříčku ve dvouhrách.
Na OP ve všech věkových kategoriích, bude nominováno osm náhradníků a osm náhradnic.
Nominaci na OP provádí (včetně náhradníků) předseda KM SvčOV ČBaS.

7.

U turnajů GP D a KP musí být respektováno územní rozdělení. Hráč z Libereckého kraje se
nesmí zúčastnit turnaje GP D a KP v Ústeckém kraji a naopak.
Výjimkou je oddíl BK Mošna Rumburk, jehož hráči startují ve všech věkových kategoriích na
turnajích GP D a KP v Libereckém kraji.

8.

Z turnajů GP C a OP, se postupuje na celostátní turnaje GP A a MČR.
Postupy se řídí „Rozpisem soutěží mládeže sezóny 2016 ČBaS“.
Nominaci za oblast Severní Čechy (včetně náhradníků), provádí výhradně předseda KM SvčOV
ČBaS.

9.

Na turnajích GP C, KP a OP, musí být odehrány všechny discipliny.
Na turnajích GP D může pořadatel, v případě velkého množství startujících, vynechat některou
z párových disciplin (doporučuje se smíšená čtyřhra).
Na KP může pořadatel, v případě velkého množství startujících, omezit počty v párových
disciplinách až na čtrnáct dvojic ve smíšené čtyřhře a osm dvojic ve čtyřhře chlapců a ve čtyřhře
dívek (dle platného oblastního žebříčku) tak, aby byl turnaj dohrán do 19:30 hod.

10.

Na všech turnajích musí být odehrány zápasy o umístění tam, kde jde o postup na turnaj vyšší
kategorie. Rovněž musí být odehrán zápas o určení prvního náhradníka a první náhradnice na
GP A a MČR.

11.

Na turnajích GP C a OP, se doporučuje odehrát, v rámci časových možností, zápasy o pořadí u
poražených v 1. kole dvouher.
O skutečnosti, zda se tyto zápasy budou nebo nebudou hrát, informuje vrchní rozhodčí vedoucí
jednotlivých oddílů nejpozději po skončení čtvrtfinálových zápasů ve dvouhrách.

12.

Na turnajích GP D, se doporučuje odehrát zápas o určení prvního náhradníka a první náhradnice na GP C.

13.

Případná neúčast na GP C, OP, GP A a MČR, musí být předem omluvena. Neomluvená neúčast na GP C a OP, je trestána pokutou 100 Kč, neomluvená neúčast na GP A a MČR, je
trestána pokutou 200 Kč. Rozhodující čas pro omluvu na GP A a MČR, je středa (v týdnu
konání akce) do 22:00 hod.

14.

Nebude-li na kterémkoliv turnaji GP C nebo OP přítomen plný počet nominovaných a
pořádající oddíl má k dispozici hráče, který je uveden mezi náhradníky, může tento hráč
nastoupit bez ohledu na to, které místo mezi náhradníky zaujímá.
Toto ustanovení platí rovněž pro případ, že náhradníka má k dispozici i jiný oddíl.
Pokud je přítomno náhradníků více, je nutno dodržet jejich pořadí.
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15.

Na GP A a MČR, jsou hráči povinni respektovat oblastní nominaci v párových disciplinách.
Pokud chce některý z nominovaných hráčů startovat s jiným partnerem, musí se včas omluvit.
Rozhodující čas pro tuto omluvu je pondělí (v týdnu konání akce) do 22:00 hod.
Hráč, který se omluví, se tím vzdává oblastní nominace a předseda KM SvčOV ČBaS za něj
nominuje náhradníka.
Hráč, který se včas neomluví a bude startovat s jiným než s nominovaným partnerem, nesmí
startovat na dalším turnaji GP A nebo MČR ve všech disciplinách.

16.

Pořadatelé jednotlivých akcí jsou uvedeni ve schváleném termínovém kalendáři.

Článek 4

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ VŠEM SOUTĚŽÍM SMÍŠENÝCH
DRUŽSTEV MLÁDEŽE
1. Podmínky účasti – a) Přihláška do soutěže.
b) Zaplacení startovného.
c) Soupiska potvrzená KM SvčOV ČBaS.
2. Pokuty – za první nesehrané kolo bude družstvu uložena pokuta ve výši 300 Kč, po druhém
nesehraném kole bude družstvu uložena pokuta ve výši 600 Kč a bude vyřazeno ze soutěže.
Pokud se některé družstvo odhlásí ze soutěže ještě před jejím zahájením, jako pokuta propadá
zaplacené startovné.
Zápisy o utkání – zápis vede vrchní rozhodčí, který je garantem správného zápisu konečného
stavu utkání. Bude-li potřeba provést opravu zápisu škrtáním a psaním nových údajů, poznamená takovou skutečnost do kolonky ,,Poznámky“ nebo ,,Zvláštní události“. Úplně vyplněný zápis
podepisují nejprve vedoucí družstev, jako poslední pak vrchní rozhodčí. Porušení těchto zásad,
podléhá disciplinárnímu řízení.
3. Soupiska – na soupisce vyšší věkové kategorie mohou být uvedeni i hráči, kteří aktivně hrají za
družstvo nižší věkové kategorie téhož klubu (v případě povoleného hostování, i jiného klubu).
Platná soupiska musí obsahovat, mimo jiné, licenční čísla všech hráčů. Na soupisce musí být
uvedeni minimálně dva chlapci a dvě dívky.
V základních skupinách OP smíšených družstev mládeže (skupina Ústecký kraj a skupina
Liberecký kraj), není dovoleno přesouvat hráče na soupiskách mezi družstvy stejného oddílu,
vyjma těch, kteří ještě nenastoupili v žádném utkání.
Toto ustanovení platí i pro případné finálové turnaje skupiny Ústecký kraj a skupiny Liberecký
kraj (týká se i těch družstev stejného oddílu, které se do zmíněných finálových turnajů
neprobojovaly).
Ve finálových skupinách OP smíšených družstev mládeže, je možno dopsat na soupisku
družstva, které se do finálové skupiny probojovalo, maximálně dva hráče ze soupisky družstva
stejného oddílu, které se do finálové skupiny neprobojovalo.
Pokud bude v některém kraji rozdělena soutěž na OP smíšených družstev mládeže a KP
smíšených družstev mládeže, půjde o vyšší a nižší soutěž a přesuny hráčů mezi soupiskami
družstev stejného oddílu, musí proběhnout v souladu se „Soutěžním řádem ČBaS“.
Hostování hráčů musí být v souladu se „Soutěžním řádem ČBaS“ a „Rozpisem soutěží ČBaS
2016“.
4. Licence – každému hráči, který nastoupí v jakémkoliv mistrovském zápase smíšených družstev
je vrchní rozhodčí je vždy povinen kontrolovat elektronické hráčské licence na příslušných
internetových stránkách ČBaS (www.czechbadminton.cz/licence). Pokud vrchní rozhodčí zjistí,
že hráč nemá platnou licenci, povolí start hráči pouze v případě, že hráč doloží potvrzení o tom,
že si licenci řádně elektronicky objednal. V opačném případě nepřipustí hráče do utkání.
5. Hrací doba, začátky utkání – nedohodnou-li se soupeři jinak, platí, že hracími dny jsou soboty
nebo neděle (neděle musí být předem vyznačena ve schváleném termínovém kalendáři) a první
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utkání začínají v 9:00 hodin. Je věcí účastníků, zjistit si předem spojení. Na pořadatelích nelze
žádat posunutí začátku hrací doby jen proto, aby účastníci mohli využít pozdějšího spoje. Na
účastnících pak nelze žádat, aby se do místa konání dopravili spojem s pravidelným příjezdem
před 7:00 hod. a nelze na nich žádat ani to, aby se na místo konání dostavili den předem.
6. Herní podmínky – pokud se k mistrovským utkáním sejdou více jak dvě družstva (v souladu s
rozlosováním soutěží a schváleným termínovým kalendářem), musí mít pořadatel k dispozici
minimálně dva kurty.
Tato podmínka nemusí být dodržena v případě, že se jedná výhradně o více družstev stejného
oddílu.
7. Hodnocení utkání – vítěz utkání získává 3 body, za nerozhodný výsledek získávají obě
družstva po 2 bodech, poražené družstvo získává 1 bod. Za nesehrané utkání nezíská družstvo
žádný bod. Pořadí v tabulce je určeno ziskem většího počtu bodů.
Při rovnosti bodů rozhoduje: a) Rozdíl vyhraných a prohraných zápasů.
b) Rozdíl vyhraných a prohraných setů.
c) Rozdíl vyhraných a prohraných míčů.
d) Výsledek vzájemných utkání.
8.

Povinnosti pořadatele – pořadatel je povinen v propozicích sdělit účastníkům předpokládaný
časový sled utkání.
I zde platí v plném rozsahu článek 2, bod 1, tohoto rozpisu.

9.

Systém – hraje se ve dvou skupinách podle územního rozdělení s oblastním finále, jehož systém
je upraven rozpisem příslušných věkových kategorií.

10.

Počet zápasů – utkání jsou hrána na 7 zápasů, jeden hráč může startovat maximálně ve dvou
zápasech jednoho utkání v různých disciplínách.
Výjimku tvoří případné KP smíšených družstev Ústeckého a Libereckého kraje U-13. Tato
utkání se hrají na 5 zápasů, jeden hráč může startovat maximálně ve dvou zápasech jednoho
utkání.

11.

Pořadí zápasů v utkání - nedohodnou-li se soupeři jinak, hrají se zápasy v pořadí: smíšená
čtyřhra, čtyřhra chlapců, čtyřhra dívek, druhá dvouhra chlapců, druhá dvouhra dívek, první
dvouhra chlapců, první dvouhra dívek. Doporučuje se hrát jedno utkání mezi dvěma družstvy
pouze na jednom dvorci.
V utkání na pět zápasů se hraje smíšená čtyřhra, čtyřhra dívek, čtyřhra chlapců, dvouhra dívek,
dvouhra chlapců.
Výsledky – po skončení každého kola, pořadatel neprodleně zpracuje a zašle kompletní
výsledky zpracované na předepsaném formuláři v elektronické podobě, předsedovi KM SvčOV
ČBaS do 48 hodin, počítáno od prvního pracovního dne v následujícím týdnu. Při nedodržení
tohoto bodu bude uložena pokuta a to v následující výši:
- zpracování na chybném formuláři – 50 Kč
- chyby ve výsledcích – 100 Kč
- pozdní odeslání – 100 Kč
- neodeslání – 300 Kč
Výjimka:
V případě, že po skončení finálového turnaje nebo závěrečného kola OP smíšených družstev
mládeže, je nutné v pondělí odeslat STK ČBaS nominaci na MČR smíšených družstev mládeže,
musí být výsledky odeslány nejpozději v neděli ve 23:59 hod.
Nedodržení tohoto termínu bude pokutováno částkou 100 Kč.

12.

13.

Rozhodčí – vrchní rozhodčí řídí losování a dohlíží na dodržování sportovně technických
dokumentů. Rozhodování jednotlivých zápasů zajišťuje rozhodčími z řad účastníků nebo
pořadatelů. Vrchní rozhodčí uvedený v propozicích, musí být přítomen po celou dobu konání
turnaje. Vrchním rozhodčím může být pouze ten, kdo vlastní platnou licenci rozhodčího.
Při povzbuzování je zakázáno používat jakýkoliv hudební nástroj.
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Vrchní rozhodčí dohlíží i na to, aby na všech kurtech měli hráči stejné podmínky a nebyli rušeni
nadměrným hlukem, nevhodnými výkřiky a projevy nesportovního chování.
14.

Hodnocení – vítězové OP smíšených družstev žáků a dorostu, získávají titul „Přeborník
Severočeské oblasti“ a postup na MČR smíšených družstev pro sezónu 2014/2015.

Článek 5

OBLASTNÍ PŘEBOR SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ŽÁKŮ
1.

Startovné – 500 Kč za družstvo.

2.

Systém – hraje se ve dvou skupinách.
Ve skupině Ústecký kraj se hraje jednokolově každý s každým. První čtyři družstva z této
skupiny postupují do oblastního finále.
Ve skupině Liberecký kraj se hraje dvoukolově každý s každým. První dvě družstva z této
skupiny postupují do oblastního finále.
Ve finálovém turnaji OP smíšených družstev žáků se hraje ve dvou skupinách (dle základního
umístění) s utkáním o konečné umístění.
Vítěz finálového turnaje postupuje na MČR smíšených družstev žáků.
Pořadatel každého kola je uveden v rozlosování soutěže. Nikdo další se nemůže dožadovat
práva hrát v domácím prostředí a měnit schválený termínový kalendář.
Všechny zápasy se hrají podle platných mezinárodních pravidel.
Rozlosování OP smíšených družstev žáků je přílohou tohoto rozpisu.
Pořadí míčků je dáno článkem 1, bodem 5, tohoto rozpisu.

Článek 6

PŘEBOR ÚSTECKÉHO KRAJE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV U-13
1.

Startovné – 500 Kč za každé družstvo.

2.

Systém – hraje se v jedné skupině dvoukolově každý s každým.
KP smíšených družstev U-13 je jednorázová soutěž, ze které se nikam nepostupuje.
Pořadatel každého kola je uveden v rozlosování soutěže. Nikdo další se nemůže dožadovat
práva hrát v domácím prostředí a měnit schválený termínový kalendář.
Všechny zápasy se hrají podle platných mezinárodních pravidel.
Rozlosování KP Ústeckého kraje smíšených družstev U-13 je přílohou tohoto rozpisu.
Pořadí míčků je dáno článkem 1, bodem 5, tohoto rozpisu.

Článek 7

PŘEBOR LIBERECKÉHO KRAJE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV U-13
1.

Startovné – 500 Kč za každé družstvo.

2.

Systém – hraje se v jedné skupině dvoukolově každý s každým.
KP smíšených družstev U-13 je jednorázová soutěž, ze které se nikam nepostupuje.
Pořadatel každého kola je uveden v rozlosování soutěže. Nikdo další se nemůže dožadovat
práva hrát v domácím prostředí a měnit schválený termínový kalendář.
Všechny zápasy se hrají podle platných mezinárodních pravidel.
Rozlosování KP Libereckého kraje smíšených družstev U-13 je přílohou tohoto rozpisu.
Pořadí míčků je dáno článkem 1, bodem 5, tohoto rozpisu.
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Článek 8

OBLASTNÍ PŘEBOR SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV DOROSTU
1.

Startovné – 500 Kč za družstvo.

2.

Systém – hraje se v jedné skupině jednokolově každý s každým a následným finále Play Off,
kam postoupí první čtyři družstva.
Z této soutěže se nikam nepostupuje.
Pořadatel každého kola je uveden v rozlosování soutěže. Nikdo další se nemůže dožadovat
práva hrát v domácím prostředí a měnit schválený termínový kalendář.
Všechny zápasy se hrají podle platných mezinárodních pravidel.
Rozlosování OP smíšených družstev dorostu je přílohou tohoto rozpisu.
Pořadí míčků je dáno článkem 1, bodem 5, tohoto rozpisu.

František Moravec
Předseda KM Severočeského badmintonového svazu
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DOPLNĚK ROZPISU SOUTĚŽÍ
SEVEROČESKÉHO BADMINTONOVÉHO SVAZU
PRO ROK 2016
PROPOZICE A STARTOVNÍ LISTINY NA OTEVŘENÝCH TURNAJÍCH
1. Propozice:
Propozice musí být vydány včas, dle „Rozpisu soutěží Severočeského badmintonového svazu pro
rok 2016“.
V tomto případě se doporučuje dřívější vydání propozic.
Propozice musí obsahovat pořadatele, datum a místo konání, věkovou kategorii, které se turnaj
týká, přesný název turnaje (nesmí se stát, že v propozicích bude uveden jiný název než ve
výsledcích) a právo účasti.

2. Právo účasti:
Pořadatel v propozicích uvede maximální možný počet hráčů.
Pořadatel v propozicích jasně uvede, zda bude přihlášky přijímat dle data a času podání, nebo podle
umístění na žebříčku.
Doporučuje se přijímat přihlášky dle data a času podání (je to stoprocentně spravedlivější).
Pořadatel v propozicích uvede případné omezení účasti, t.zn., že může určit od kterého místa na
platném celostátním žebříčku přihlášky přijímá.
Pokud v propozicích nebude nic z výše uvedeného, musí pořadatel připustit k turnaji každého hráče,
který se dostaví.

3. Startovní listina:
Pořadatel musí dát včas na vědomí všem, kteří se přihlásili, zda hrát budou nebo nebudou.
K této informaci musí být přiložena startovní listina, včetně náhradníků, což musí být jasně
rozlišeno. Startovní listina musí, kromě jména, obsahovat i oddílovou příslušnost.

4. Sankce
Porušení některého bodu, zde uvedeného, bude pro pořádající oddíl znamenat pokutu 100 Kč –
1000 Kč, dle závažnosti pochybení.

František Moravec
Předseda KM Severočeského badmintonového svazu

