SEVEROČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ
IČO: 06264701, bankovní spojení: 12201271850/2010, www.scbas.cz

ROZPIS SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE
PRO ROK 2018
(platí od 1.1.2018 do 31.12.2018)

KM SvčBaS VYHLAŠUJE PRO ROK 2018:
I.
II.

Oblastní přebory jednotlivců ve všech věkových kategoriích.
Krajské přebory jednotlivců ve všech věkových kategoriích.

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 –

spor5.

Míčky –

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

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 SvčBaS a předsedkyni TMK SvčBaS.
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2.

Propozice musí obsahovat: termín, místo konání, systém turnaje, jméno vrchního rozhodčího,
kontakt na vrchního rozhodčího (email, telefon).
Za pozdní vydání propozic bude pořádajícímu oddílu udělena pokuta 100 Kč.
O případnou změnu termínu musí pořadatel žádat alespoň čtrnáct dnů předem KM SvčBaS.
Pořadatel se může vzdát pořadatelství, pokud to nahlásí alespoň čtrnáct dnů předem KM
SvčBaS.
Pořadatel se může dohodnout s jiným oddílem o přepuštění pořadatelství. V tomto případě
musí požádat o schválení KM SvčBaS alespoň čtrnáct dnů předem.
Povinnosti klubů – Omluvit hráče ze systému je možné nejpozději do pátku do 15:00 hod. Poté
nebude možné provést změny v systému. V případě, že bude potřeba hráče omluvit později či
udělat změnu, je nutné kontaktovat vrchního rozhodčího prostřednictvím emailu či
telefonicky.

3.

Systém – hraje se K.O. systémem na jednu porážku, na dva vítězné sety do jedenadvaceti bodů
beze ztrát, ve všech disciplínách. Ve všech turnajích je v případě nízkého počtu hráčů povolen
také skupinový systém.
Tento systém je jednotný pro všechny věkové kategorie.

4.

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.

5.

Věkové kategorie - start v daných věkových kategoriích se řídí tímto ustanovením:
Kategorie U19: Hráči narození 1.1.2000 a později.
Kategorie U17: Hráči narození 1.1.2002 a později.
Kategorie U15: Hráči narození 1.1.2004 a později.
Kategorie U13: Hráči narození 1.1.2006 a později.
Kategorie U11: Hráči narození 1.1.2008 a později.
Hráči kategorie U13 mohou startovat v kategorii U15, v kategorii U17 i v kategorii U19 bez
omezení.
Hráči kategorie U15 mohou startovat v kategorii U17 i v kategorii 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.

6.

Výsledky – po skončení turnaje pořadatel neprodleně zpracuje a zašle kompletní výsledky
(včetně hracích plánů) zpracované na předepsaném formuláři v elektronické podobě
předsedovi KM SvčBaS. Výsledky je třeba odeslat předsedovi KM SvčBaS do 48 hodin, počítáno
od prvního pracovního dne v následujícím týdnu. V případě, že se hned následující týden koná
navazující turnaj, je třeba zaslat výsledky do neděle 23:59 hod.
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
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7.

Rozhodčí – vrchní rozhodčí řídí losování, dohlíží na dodržování sportovně technických
dokumentů a před zahájením turnaje zkontroluje předepsané parametry pro konání soutěže
(zkompletovaná počítadla pro rozhodčí, správnost výšky sítě, kluznost podlahy apod.).
Rozhodování jednotlivých zápasů zajišťuje rozhodčími z řad účastníků nebo pořadatelů.
U kategorie U13 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.
Žádný hráč nesmí opustit turnaj bez vědomí a souhlasu vrchního rozhodčího. Vystavil by se tím
nebezpečí, že jeho výsledky na turnaji budou anulovány a startovné nebude vráceno.

8.

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.

9.

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.
Startovné – na postupových turnajích (GP D, GP C, OP) je maximální možné startovné 50 Kč za
hráče a disciplínu. Na otevřených turnajích (GP D open, GP C open) je maximální možné
startovné 100 Kč za hráče a disciplínu.
Pořadatel se může rozhodnout pro výběr menšího startovného, dle své úvahy.
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.

10.

Článek 3

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

Severočeská oblast je rozdělena na Ústecký kraj a Liberecký kraj.

2.

Turnaje GP D všech věkových kategorií jsou postupové, volně přístupné, ale jen pro hráče
Severních Čech bez přímého postupu na následující GP C a GP A příslušné kategorie.
Pro postup na GP C bude nominováno 12 hráčů a 12 hráček. Pro určení hráčů na GPD a GPC
bude rozhodující žebříček vydaný týden před konáním turnaje GPD. Losovat se bude dle
nejaktuálnějšího žebříčku. Nominaci na GP C dále doplní 8 chlapců a 8 dívek z GP D (první 4
chlapci a první 4 dívky z každého kraje). Náhradníky za omluvené hráče jsou hráči umístěni ve
dvouhře chlapců a dívek při GP D na děleném 5.-8. místě (rozhoduje žebříčkové pořadí).
Turnaje GP C jsou postupové, postupuje se na GP A dle „Rozpisu soutěží mládeže ČBaS pro rok
2018“.
KP jednotlivců jsou nepostupovými turnaji.

3.

Volně přístupné turnaje GP D a GP C:
V propozicích musí být uvedena povinnost pro každého hráče, aby se předem přihlásil.
Pořadatel může omezit maximální možný počet přihlášených dle svých podmínek, také může
odmítnout každého, kdo se předem nepřihlásí. V tomto případě platí povinnost se přihlásit i
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pro hráče pořádajícího oddílu. Po uzávěrce přihlášek nerozhoduje datum přihlášení hráče, ale
pořadí na celostátním žebříčku příslušné věkové kategorie.
4.

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 5 náhradníků a 5 náhradnic.
Nominaci na OP provádí (včetně náhradníků) předseda KM SvčBaS.

5.

U KP musí být respektováno územní rozdělení. Hráč z Ústeckého kraje se nesmí zúčastnit KP
v Libereckém kraji a naopak.
Výjimkou je oddíl BK Mošna Rumburk, jehož hráči mohou startovat na KP všech věkových
kategorií v Libereckém kraji.

6.

Z OP se postupuje na MČR.
Postupy se řídí „Rozpisem soutěží mládeže pro rok 2018 ČBaS“.
Nominaci za oblast Severní Čechy (včetně náhradníků) provádí výhradně předseda KM SvčBaS.

7.

Na OP musí být odehrány všechny disciplíny.

8.

Na OP musí být odehrány zápasy o umístění tam, kde jde o postup na MČR. Rovněž musí být
odehrán zápas o určení prvního náhradníka a první náhradnice pro MČR.
Na postupových turnajích žactva (GP D, GP C a OP kategorií U13 a U15) 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.

9.

10.

Případná neúčast na OP a MČR musí být předem omluvena. Neomluvená neúčast na OP je
trestána pokutou 100 Kč, neomluvená neúčast na MČR je trestána pokutou 200 Kč.

11.

Nebude-li na kterémkoliv 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. To samé platí i v případě, že náhradníka má
k dispozici i jiný oddíl. Pokud je přítomno náhradníků více, platí jejich pořadí.

12.

Na MČR jsou hráči povinni respektovat oblastní nominaci v párových disciplínách. 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 SvčBaS 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 disciplínách.

13.

Pořadatelé jednotlivých akcí jsou uvedeni ve schváleném termínovém kalendáři.

Článek 4

Přihlášky a soupisky do soutěží smíšených družstev mládeže pro sezónu 2018
1.

Přihlášky do soutěží smíšených družstev mládeže pro sezónu 2018 byly přijímány do 28.1.2018.
Soupisky jednotlivých družstev budou přijímány do 31.3.2018.

2.

Vypsané soutěže:
Krajské přebory (s oblastním finále) smíšených družstev U13 (2+2), Oblastní přebor smíšených
družstev žáků a Oblastní přebor smíšených družstev dorostu.

Radek Holata
Předseda STK SvčBaS a zastupující předseda KM SvčBaS
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