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II. ročník amatérské
badmintonové ligy Polička



ÚVOD:
ABL POLIČKA JE PRAVIDELNOU LIGOU 
KONANOU VŽDY OD POLOVINY AŽ KONCE 
ŘÍJNA DO KVĚTNA NÁSLEDUJÍCÍHO ROKU 
PRO AMATÉRSKÉ SPORTOVCE, 
PŘÍLEŽITOSTNÍ A REKREAČNÍ HRÁČE 
BADMINTONU, KTEŘÍ V SOBĚ NAJDOU 
SPORTOVNÍHO DUCHA A BUDOU CHTÍT 
MĚŘIT SVĚ SCHOPNOSTI  S OSTATNÍMI, 
KTEŘÍ STEJNĚ TAK „PROPADLI“ TOMUTO 
ZAJÍMAVÉMU SPORTU, KTERÝ SE ČÍM DÁL 
VÍCE ROZMÁHÁ.
 
HLAVNÍM CÍLEM ABL JE VYTVOŘENÍ 
DLOUHODOBÉ TRADICE A MŮŽE BÝT TAKÉ 
ODRAZOVÝM MŮSTKEM PRO NĚKTERÉ 
PÁRY/JEDNOTLIVCE, KTEŘÍ SE V BUDOUCNU 
PLÁNUJÍ ROZVÍJET NA VYŠŠÍ ÚROVNĚ 
BADMINTONU. DO BUDOUCÍCH LET 
PLÁNUJEME TAKÉ ROZVÍJET MLÁDEŽ.



Propozice k     lize  
 
Název: Amatérská badmintonová liga Polička
 
Pořadatel: Petr Harašta, tel. 605 533 646  – Harasta10@seznam.cz
 
Kdy: Říjen 2020 až květen 2021
 
Kde: Hala na Lukách Polička - Švermova 401, 572 01 Polička 

Kategorie: Čtyřhry + dvouhry – muži i ženy bez rozdílů, liga je určena všem amatérským 
hráčům bez rozlišení věku nebo pohlaví, kteří nejsou registrovaní u ČBAS. Cílem je umožnit
amatérským hráčům najít nové soupeře a vyzkoušet si vlastní schopnosti v porovnání s 
jinými hráči. Maximální počet párů = 20, maximální počet jednotlivců = 15
 
Startovné: 2200.-Kč/pár + 10.-Kč/osoba za odehraný zápas (cena se může
lišit závislosti na výši pronájmu haly) 

       1100.-KČ/jednotlivec + 10.-Kč za odehraný zápas

Přihlášení do ligy: přihlášení do ABL Ligy je možné do čtvrtku 1.10.2020 a to 
elektronicky na adrese: ablpolicka.wz.cz, kde vyplníte přihlašovací formulář nebo případně
osobně s pořadatelem ligy, který Vás do systému zaregistruje.

Družstvo bude zařazeno do ligy po zaplacení startovného. Částku je možné uhradit v 
hotovosti přímo pořadateli, nebo převodem na účet 115-5636980297/0100 s poznámkou 
názvu družstva, příjmením obou z páru a telefonickým kontaktem alespoň jednoho z páru. 
Řádné přihlášení do ABL Ligy je dokončené v momentě, kdy pořadatel zná název 
páru/jednotlivce a obdržel startovné. 
na našich stránkách ablpolicka.wz.cz budou zveřejněny rozpisy a časy zápasů, tabulka, 
výsledky, důležité informace týkající se ligy

Zahájení ligy: během října proběhne vytvoření rozpisů ABL Ligy pro první kolo a bude 
zveřejněný rozpis utkání pro odehrání prvního kola. Dále se rozpisy zápasů budou tvořit 
zvlášť na každé kolo v závislosti na výsledcích z předchozího kola. 
Před samotným zahájením zápasů proběhne v tělocvičně Sokolovna v Poličce zahájení celé 
ligy za účasti všech družstev, o kterém budete včasně informováni.
Jelikož je velice pravděpodobné, že se bude jednat o velké množství zápasů, je zapotřebí 
pozorně sledovat a odsouhlasovat dané zápasy.



Systém ligy     
Systém ligy bude upraven v závislosti na počtu přihlášených družstev/jednotlivců !!!!!! 

Ve čtyřhře formou Výkonnostních skupin na 30 kol, kdy JEDNA skupina je složena ze 4-5 
týmů a v jeden herní den se odehrají zápasy jedné skupiny každý s každým na 2 vítězné 
sety do 21 bodů. Po odehrání výkonnostních skupin bude první a druhý tým z každé 
skupiny postupovat do té lepší (kromě první skupiny) a poslední a předposlední tým z 
každé skupiny bude sestupovat do nižší (kromě poslední skupiny).

Ve dvouhře by se pak pravděpodobně hrála tabulka každý s každým na 2 vzájemné zápasy 
a na 2 vítězné sety do 21 bodů. Nicméně při velkém zájmu není vyloučeno, že systém bude 
obdobný jako u čtyřher. 

Nasazení týmů do jednotlivých výkonnostních skupin ve čtyřhře proběhne dle pořadí z 
prvního ročníku, nicméně body za příslušnou skupinu se budou přidělovat až od druhého 
kola. Nové páry budou začínat od konce tabulky. Po odehrání základní části by se pak ve 
finálovém dni (FINAL 4) představilo 4-5 nejlepších párů a 4 nejlepší jednotlivci, kde se bude
hrát systémem každý s každým.

Divoká karta – Nový pár, který nehrál první ročník ABL má možnost za poplatek 150.-Kč 
obdržet divokou kartu, kterou může využít v podobě zařazení sama sebe do kterékoliv 
výkonnostní skupiny.

Každá výkonnostní skupina je bodově zvýhodněna, body budou uděleny až po odehrání 
druhého kola.

Skupina A = 32 bodů

Skupina B = 24 bodů

Skupina C = 16 bodů

Skupina D = 8 bodů

Bodování jednotlivých zápasů:

• 2:0 – vítěz získá 3 body, poražený 0 bodů

• 2:1 – Vítěz získá 2 body, poražený 1 bod 

• Případná kontumace zápasu = -3 body za každý neodehraný zápas + zařazení týmu 
do poslední výkonnostní skupiny + případná pokuta. 

• Pořadí družstev a jednotlivců se stanoví podle počtu bodů, výsledků ze vzájemných 
utkání (body, vzájemný zápas, sety, míče, Los) 



Pravidla
 

1. ABL liga má svůj vlastní zápis o utkání, který se řádně vyplněný odevzdává 
pořadateli a výsledek zápasů se musí pořadateli nahlásit do 12 hodin po ukončení 
utkání ( zpráva do aplikace Whats up) 

 

2. Při nedostavení se nebo neomluvení se k řádnému hracímu termínu = 
500.-Kč/pár/jednotlivec + kontumace zápasu s poškozeným 
mužstvem/jednotlivcem (odebrání 3 bodů za každý neodehraný zápas)

 

3. Každé družstvo/jednotlivec musí nahlásit svou nepřítomnost v hrací den minimálně
7 dní dopředu a domluví se s protivníkem na náhradním termínu odehrání nebo 
přehození zápasů, který následně oznámí pořadateli. Takový zápas musí být 
odehrán do konce kola, jinak družstvo automaticky padá do poslední skupiny a 
ztrácí 3 body za každé promrhané utkání. 

4. Jeden hrací den = 2x skupina každý s každým + zápasy jednotlivců dle počtu utkání. 
Jeden zápas = 2 vítězné sety čtyřhry/dvouhry do 21 bodů. Tzn. 2:0,2:1,1:2,0:2 

5. Časy a dny jednotlivých zápasů: budou upřesněny po vzájemné dohodě s ředitelem 
ZŠ na Lukách                                                       

6. Čtyřhra - v jeden herní den odehraje určitá skupina každý s každým na dva vítězné 
sety. Dle příslušného umístění ve výkonnostní tabulce jsou družstvu přiděleny body
+ družstvo obdrží body za jednotlivá odehraná utkání.

 

7.  Za vítězství v zápase 2:0 na sety obdrží vítěz 3 body. Za vítězství v zápase 2:1 na 
sety obdrží vítěz 2 body a prohraný 1 bod. V případě, že skóre bude 20:20, tak se 
hraje o dva míčky a maximální koncový bod je 23.

 

8. Týmy, které nehrají jsou rozhodčími + zapisovateli zápisu o utkání, respektuje se 
tedy jejich vyjádření (zvláště při sporných situacích), při opovrhování rozhodnutí 
rozhodčího nebo při zdržování, nevhodném či agresivním chování můžou nastat 
karetní sankce: červená karta - 100.-Kč, žlutá karta - 50.-Kč + další následky, které 
posoudí pořadatel (například při agresivním chování může hráč dostat stopku na 
několik utkání). Při nepodepsání zápisu kapitánem nebo rozhodčím je stanovena 
pokuta 50.-Kč + možný trest dle posouzení pořadatele.

 



9. Odhlášení z badmintonové ligy = 3000.-Kč/pár

                                                                       = 1500.-Kč/jednotlivec

Každý tým/jednotlivec bere na vědomí, že pokud se odhlásí z ABL ligy, bude mu udělena 
pokuta dle bodu 9 z platných pravidel ABL ligy. V případě dlouhodobého zranění, nemoci či
jiného závažného problému se bude postupovat dle nařízení pořadatele ligy (náhradní pár,
náhradní spoluhráč, náhradní jednotlivec…). 

 

10. Rozlosování zápasů a všechny výsledky jsou zaznamenávány a aktualizovány na 
stránkách ablpolicka.wz.cz

 

11. Zapisovatel (rozhodčí) má na stolku počítadlo, karty + zápis o utkání. Rozhodčí je 
seznámen s pravidly.

11.b Družstvo může podat námitku přímo do zápisu o utkání nebo písemně pořadateli za 
poplatek 100.-Kč, námitkou se bude zabývat pořadatel ligy. V případě uznání této námitky 
se bude postupovat dle návrhu pořadatele

 

12. Při ukončení zápasu proběhne kontrola zápisu o utkání kapitánů družstev, kteří 
svým podpisem potvrdí platnost odehraného utkání a následně rozhodčí podepíše 
zápis jako poslední. V tu chvíli už do zápisu nikdo nic nemůže napsat. Nepodepsaný 
zápis bude pokutován částkou 50.-Kč, z důvodu toho, že družstvo/jednotlivec 
nepřekontroloval zápis.

 

13. Pro diváky bude vyhrazený prostor mimo hracích prostorů. 

14. Na rozehrání před zápasem je stanovena doba 2 minuty, kdy oba páry mohou 
rozehrání provádět s osobou hrající v páru, nebo s protihráčem.  Pokyn pro losování
a zahájení zápasu dává rozhodčí, při čemž domácí tým "A" jakýmkoliv způsobem 
hodí míček do sítě a strana, ke které se otočí hlavička míčku má volbu. Může si vzít 
podání, příjem nebo stranu. Pokud si vezme stranu, druhá strana si může vybrat, 
zda chce podávat nebo přijímat. Pokud však vítěz losu zvolí volbu podání nebo 
příjmu, druhá strana si již nemůže vybrat stranu 
 
15. Při oboustranné chybě nebo když dopad míčku není na 100% viditelný, 
následuje nový míč, což zahlásí rozhodčí zápasu



16. V každém týmu může za zraněného či nemocného hráče nastoupit náhradník, 
který není registrovaným hráčem, pokud nejsou schopni oba hráči nastoupit, tak v 
případě, že dostanou souhlas týmu proti kterému mají sehrát zápas můžou za sebe 
najít náhradu, která nebude účastníkem ABL. Každý pár má povoleno hrát s 
náhradníkem pouze 5 kol (výjimkou je, když se spoluhráč zraní a nemůže tak do 
zápasů nastoupit).

17. Červená karta - Sankce dle pravidla č.8 + důvod zapsán do zápisu o utkání, trest 
dle pořadatele   
                
18. Žlutá karta - Sankce dle pravidla č.8 ,pouze zapsáno v zápisu bez uvedení 
důvodu, trest dle pořadatele

19. Pokud při provádění podání spadne míček na zem, rozhoduje zda byl raketou 
proveden pohyb vpřed. Pokud ano, podávající strana ztrácí bod, pokud ne, 
podávající strana může podání zopakovat.

20. Před začátkem každého utkání rozhodčí, pořadatel nebo pověřená osoba 
vybere domluvený poplatek za odehrání zápasů.

21. Účastníkům bude zpřístupněna šatna a sprcha.

22. Při dopadu míčku je rozhodující hlavička, tudíž pokud hlavička míčku dopadne 
za autovou čáru ale tělo míčku dopadne do vymezeného hřiště jedná se o aut, 
pokud hlavička míčku zasáhne alespoň kousek lajny, jedná se o míč dobrý

23. Je dovoleno se v průběhu hry hecovat a povzbuzovat, ale není dovoleno 
jakýmkoliv způsobem shazovat nebo urážet soupeře

23.b – hraje se v duchu fair play

24. Po ukončení zápasu si oba páry/jednotlivci podají ruce

25. Pokud hráč přešlápne nebo vletí do soupeřova pole, je na posouzení 
rozhodčího, zda překáží protivníkům ve hře. Pokud ano, tak je rozhodčí povinen 
zastavit hru, oznámit chybu a přidělit příslušnému družstvu bod. Pokud ne, hra 
pokračuje bez dalších problémů

26. Při blokování protihráče u sítě je důležité mít raketu na své straně hřiště, pokud 
raketa přesáhne do pole soupeře, rozhodčí zahlásí chybu a udělí bod protivníkovi

27. Po každém odehraném kole zašle tým, který je zodpovědný za příslušnou 
skupinu výsledky na již zmíněný Whats up, následně pořadatel zapíše do systému. 



28. Pro využívání haly bude vystaven manuál, který budou všichni účastníci řádně 
respektovat

 29. Vždy, když bude mít nějaký pár/jednotlivec sportoviště na starosti, tak předá 
klíče pořadateli dle smluveného místa (pokud to bude asistent pořadatele, tak si je 
může nechat u sebe) 

30. ABL Liga má pro trénování aplikaci Týmuj, kde jednotliví hráči potvrzují svojí 
účast na tréninku. Přihlášení bude vždy v omezeném počtu lidí. (Pokud budete chtít
trénovat, je třeba si od pořadatele vyžádat přístup do aplikace).

31. První a druhá skupina bude hrát jedenkrát týdně v první hrací den, třetí a čtvrtá 
skupina bude hrát v druhý hrací den a ke každému dní bude na 2 kurtech prostor 
pro dvouhru 

Další obecná pravidla jsou stejná jako oficiální pravidla badmintonu, případně 
doplňující pravidla přidám v průběhu registrací. 


