SEVEROČESKÝ OBLASTNÍ VÝBOR ČBaS

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH
PRO SEZÓNU 2015-2016
(platí od 1.9.2015 do 31.8.2016)

STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2015/2016:
I.
II.
III.
IV.

Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře.
Krajské přebory jednotlivců pro Ústecký kraj a Liberecký kraj.
Oblastní přebor jednotlivců.
Oblastní přebor smíšených družstev dospělých.

Pokud dále není uvedeno jinak, platí pro všechny soutěže Soutěžní řád z roku 2015, rozpis soutěží
ČBaS 2015/2016 a poslední vydání pravidel badmintonu.

Článek 1

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY SOUTĚŽE
1.

Řízení – soutěže řídí SvčOV ČBaS, prostřednictvím STK.

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.

4.

Podmínky účasti – a) Uhrazení všech předchozích pohledávek z předcházejících sezón a
zaplacení členského příspěvku.
b) Zaplacení startovného, schváleného SvčOV ČBaS.
c) Splnění podmínek uvedených v dalším textu, případně v ostatních
sportovně technických dokumentech.

5.

Míče – Soutěže dospělých se hrají výhradně péřovými míči s korkovou hlavou

6.

Za nedodržení tohoto rozpisu nebo ostatních sportovně-technických dokumentů budou
hráčům ukládány pokuty 100,- Kč, popř. nebudou připouštěni k soutěžím.
Oddílům budou v podobných případech ukládány pokuty od 100,- do 500,- Kč, popř. budou
vyřazeny ze soutěže. Do zaplacení pokuty je hráči zastavena činnost (pokuta může být
zaplacena i na místě). O uložených pokutách a na místě uhrazených pokutách informuje
pořadatel předsedu STK, peníze za pokuty na místě uhrazené poukáže hospodáři SvčOV ČBaS.

7.

Tělocvičny způsobilé pro konání soutěží řízených SvčOV ČBaS v sezóně 2015-2016
s uvedením povolených výjimek z čl. 21 Soutěžního řádu (akt. 2014) jsou rozhodnutím STK
SvčOV uvedeny v přiloženém seznamu tělocvičen. Výjimky nejsou schváleny z podmínek
uvedených v čl. 21 písmeno a,d,f,h,i

8.

Systém – hraje se K.O. systémem na jednu porážku, na dva vítězné sety do jedenadvaceti bodů
beze ztrát, ve všech disciplínách. Doporučuje se sehrát zápasy o umístění ve dvouhrách.
Lze použít i jiný systém hry, pokud je to oznámeno v propozicích.
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9.

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.

10.

Start v soutěžích dospělých je v Severočeské oblasti povolen i hráčům mladším 15let, tj. 14let.
Hráč však nesmí být současně zařazen do kategorie U15.

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 a
předsedovi STK SvčOV ČBaS.
Propozice musí obsahovat: Termín, místo konání, systém turnaje, jméno vrchního rozhodčího.
Za pozdní vydání propozic, bude pořádajícímu oddílu udělena pokuta 200 Kč.

2.

Povinnosti oddílů/klubů - doporučuje se do čtvrtka 23:59 hod. před turnajem poslat
předběžnou přihlášku účastníků pořadateli a předsedovi STK. Pořadatel následně oznámí
seznam předběžně přihlášených, což může přivést další účastníky. Lépe se také odhadne časový
rozsah turnaje.

3.

Výsledky - po skončení turnaje, pořadatel neprodleně zpracuje a zašle kompletní výsledky
(včetně hracích plánů) zpracované na předepsaném formuláři v elektronické podobě (výstup
z losovacího programu ve formátu xls) nebo na oficiální výsledkové listině ve Wordu včetně
hracích plánů (pavouků), předsedovi STK SvčOV ČBaS a zástupcům oddílů dle adresáře
v těchto termínech:
turnaj hraný v sobotu + postupové turnaje, kde se v pondělí musí určit nominace

výsledky je nutno zaslat do neděle do 24,00 hod.
turnaj hraný v neděli 
výsledky je nutno zaslat do pondělí do 24,00 hod.
Předseda STK SvčOV ČBaS je po kontrole pošle všem oddílům (odsouhlasení správnosti) a na
STK ČBaS. Při nedodržení tohoto bodu bude stanovena pokuta a to v následující výši:
- pozdní odeslání, chyba ve výsledcích
= 100 Kč
- neodeslání
= 300 Kč
Používání zkratek v hracích plánech (pavoucích):
SCR. - nepoužívat při odstoupení hráče ze zápasu! Zkratka se používá pouze při
diskvalifikaci hráče(ky) vrchním rozhodčím zápasu.
W.O. - (walk over), nenastoupení hráče(ky) k zápasu, zápas nebyl hrán. Startovné se vrací,
pokud hráč(ka) nenastoupí k 1. zápasu dané disciplíny. Startovné se nevrací, pokud hráč(ka)
nenastoupí k 2. a dalšímu zápasu dané disciplíny.
RET. - zápas byl zahájen, ale nebyl dohrán (např. pro zranění), do pavouka se zapisuje
aktuální výsledek!

4.

Vrchní rozhodčí - s platnou licencí (3.třída) řídí losování, dohlíží na dodržování sportovnětechnických dokumentů vč. tohoto rozpisu a je vždy povinen kontrolovat platnost hráčské
licence. Vrchní rozhodčí uvedený v propozicích, musí být přítomen po celou dobu konání
turnaje.

5.

Licence - vrchní rozhodčí je vždy povinen kontrolovat elektronické hráčské licence na
příslušném místě internetových stránek ČBaS (www.czechbadminton.cz/licence) při všech
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turnajích GP. Pokud vrchní rozhodčí zjistí, že hráč nemá platnou licenci, nepovolí start hráči na
příslušném turnaji.
6.

Losování - je třeba dodržovat zásadu, aby proti sobě v prvním kole nehráli hráči stejného oddílu
či klubu (pokud je to možné). Prvním kolem nazýváme úvodní kolo turnaje, tzn., že nemáme
předkola.

7.

Povinnosti hráče - bez vážného důvodu nemůže hráč vzdát 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.

8.

Startovné - na turnajích KP a OP se platí jednotné startovné: maximálně 50 Kč za hráče a
disciplínu. Výše startovného u otevřených turnajů GP D a GP C je v kompetenci pořadatele.
Pokud hráč(ka) nenastoupí do disciplíny z důvodu zranění, bude se mu(jí) vracet startovné za
příslušnou disciplínu, ale zároveň neobdrží body za umístění.
Pořadatel každého turnaje GP, musí mít k dispozici minimálně dva kurty.
Pokud se z viny pořadatelů nepodaří zajistit v normální hrací době (tj. do 21.00 hod.) odehrání
vypsaných disciplín, je pořadatel povinen vrátit účastníkům poměrnou část startovného.

9.

Omezení - u turnajů GP D má pořadatel právo omezit účast hráčům, kteří jsou na soupiskách
družstev Extraligy a 1. Ligy, případně umístěných do 50. místa celostátního žebříčku. Tato
informace musí být uvedena v propozicích na konkrétní turnaj.

Článek 3

OBLASTNÍ PŘEBOR JEDNOTLIVCŮ (OP)
1.

OP je vypsán jako společný pro území Ústeckého a Libereckého kraje.

2.

OP je nominačním turnajem.

3.

Účast na OP není limitována VT.

4.

OP se hraje vylučovacím systémem na jednu porážku. Lze sehrát zápasy o umístění.

5.

Nominovaní hráči a hráčky jsou povinni nastoupit nejméně ve dvou disciplínách bez ohledu na
klubovou příslušnost. (pokud je to možné)

6.

Kdo se bez omluvy NEZÚČASTNÍ OP, popř. jako účastník poruší některou ze stanovených
povinností bude potrestán pokutou 100,- Kč. Omluvu hráče zajišťuje funkcionář oddílu nejméně
3 dny před OP u předsedy STK.

7.

OP se koná dne 16.1. 2016 za pořadatelství oddílu TJ Slovan Vesec.

8.

OP se zúčastní nejlepších 20 mužů a 20 žen podle průběžného oblastního žebříčku dvouher
vydaném po GP A Český Těšín (8.-10.1. 2016) s právem startu ve všech disciplínách.
Nominaci na OP včetně náhradníků (max. 10 mužů i žen) provede předseda STK.
Dále je start umožněn i 20 nejvýše postaveným hráčům čtyřher (ČM,ČŽ i SČ) na oblastním
žebříčku, pokud nejsou již nominováni ve dvouhře. Podmínku nominace ovšem musí splňovat
celý pár. Pokud se tito hráči nominovaní do čtyřher nezúčastní turnaje, nemusí se omlouvat
předsedovi STK.
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9.

Vítěz každé disciplíny postupuje na MČR (v té disciplíně a ve stejném složení, ve kterém vyhrál
OP). Pokud by postupoval z jiných důvodů (viz rozpis soutěži ČBaS 2015-2016), bude na MČR
nominován další účastník OP nejprve podle umístění na OP, při rovnosti umístění - podle
postavení na průběžném (nominačním) žebříčku.
Mistrovství ČR jednotlivců se koná v termínu 5.-7.2. 2016 v Karviné.

Článek 4

KRAJSKÝ PŘEBOR JEDNOTLIVCŮ (KP)
1.

KP jsou vypsány pro - Ústecký kraj - okresy CV, MO, LN, TP, LT, UL, DC a Liberecký kraj okresy CL, LB, JN.

2.

KP nejsou otevřeným turnaji.

3.

Účast není limitována VT nebo postavením na žebříčku (zúčastnit se však nemůže ten, kdo má
přímý postup na M ČR).

4.

Hrají se všechny disciplíny.

5.

Z KP není postup na OP.

Článek 5

TURNAJE GP
1.

Turnaje GP jsou otevřené. Platí pro ně jen omezení uvedená v tomto rozpisu nebo jiných
sportovně technických dokumentech.

2.

Na GP-C by měly být odehrány alespoň 4 disciplíny a k dispozici musí být minimálně tři
dvorce. Pořadatel vypsané discipliny uvede v propozicích.
Na GP-D se doporučuje odehrát alespoň 2 disciplíny (upřesní pořadatel před turnajem podle
počtu účastníků).

Článek 6

OBLASTNÍ PŘEBOR SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
1.

Účastníci jsou povinni zaplatit startovné 500,- Kč za jedno družstvo.

2.

Za první nesehrané utkání zaplatí družstvo pokutu 500,- Kč, za neúčast v celém soutěžním kole
potom 1000,- Kč. V závažných případech bude družstvo vyloučeno ze soutěže.

3.

Vrchní rozhodčí je garantem správného vyplnění zápisu o utkání vč. konečného stavu utkání.
Vrchní rozhodčí mj. dbá na to, aby v zápisu byla uváděna celá jména hráčů a hráček (jméno a
příjmení, popř. další identifikační znak - ml., st., apod.). Zápis se vede (nebo přepíše) do tabulky
programu excel, která je přílohou tohoto RS. Při povzbuzování je zakázáno používat jakýkoliv
hudební nástroj. 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.

4.

Licence - každému hráči, který nastoupí v jakémkoliv mistrovském zápase smíšených družstev
je vrchní rozhodčí je vždy povinen kontrolovat elektronické hráčské licence na příslušném místě
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internetových stránek ČBaS (www.czechbadminton.cz/licence). Pokud vrchní rozhodčí zjistí, že
hráč nemá platnou licenci, nepřipustí hráče do utkání.
5.

Dopsání hráče na soupisku se provede současným zapsáním do zápisu o utkání. Uvede se, na
které místo soupisky je hráč dopsán (pouze u mužů). Pořadí na soupisce je dáno dle konečného
žebříčku předcházející sezóny.

6.

Vítězné družstvo získává 3 body, při remíze oba soupeři 2 body, poražené družstvo 1 bod.
Za nesehrané utkání nezíská diskvalifikované družstvo žádný bod.

7.

Pořadatel je povinen zaslat soupeřům a předsedovi STK minimálně 8 dnů předem propozice s
místem konání. První utkání začíná nejpozději v 10.00 hod. Kompletní výsledky zašle pořadatel
neprodleně po odehrání předsedovi STK (viz. str. 2 bod 3). Za nesplnění této povinnosti bude
pořadateli uložena pokuta ve stejné výši jako v soutěži jednotlivců.

8.

Utkání se hrají na 8 zápasů v pořadí: SMČ, 2.ČM, ČŽ, 1.ČM, 3.DM, 2.DM, DŽ, 1.DM
Oba vedoucí družstev mají právo se dohodnout na změně pořadí výše uvedených zápasů.
Je však jejich povinností o této dohodnuté změně před zahájením utkání informovat vrchního
rozhodčího.

9.

O pořadí v tabulce rozhoduje počet získaných bodů. Při rovnosti bodů o pořadí rozhoduje:
- rozdíl vyhraných a prohraných utkání
- rozdíl vyhraných a prohraných setů
- rozdíl vyhraných a prohraných míčů
- výsledek vzájemných utkání

10.

Účastníci OP v sezóně 2015-2016:
TJ Slovan Vesec „B“, TJ Slovan Vesec „C“, BK Goram Teplice.

11.

Systém soutěže: Soutěž se hraje tabulkově na 3 kola, přičemž se družstva utkají dvakrát každý s
každým. Kritéria hodnocení celkového pořadí: 1. body, 2. sety, 3. míče. V případě rovnosti
všech kritérií se porovnají vzájemné zápasy týmů během sezóny. Mimořádné případy řeší STK.

12.

Rozlosování soutěže:

1. kolo - neděle 28.2.2016
pořadatel BK Goram Teplice:
10.00 hod.
TJ Slovan Vesec „B“ – TJ Slovan Vesec „C“
následuje

BK Goram Teplice – TJ Slovan Vesec „C“

následuje

BK Goram Teplice – TJ Slovan Vesec „B“

2. kolo - sobota 12.3.2016
pořadatel TJ Slovan Vesec:
10.00 hod.
TJ Slovan Vesec „B“ – TJ Slovan Vesec „C“
následuje

BK Goram Teplice – TJ Slovan Vesec „C“

následuje

BK Goram Teplice – TJ Slovan Vesec „B“

V Liberci dne 29.8.2015

Radek Holata
předseda STK Svč. OV ČBaS
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