
Zveme Vás na I. Ročník Amatérské
badmintonové ligy v Poličce

„ABL Polička“



ÚVOD
ABL POLIČKA BUDE 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 A SÍLI 
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, 
KTERÉ SE V BUDOUCNU PLÁNUJÍ ROZVÍJET NA VYŠŠÍ ÚROVNĚ 
BADMINTONU.

Propozice k     lize  

Název: Amatérská badmintonová liga Polička

Pořadatel: Petr Harašta, tel. 602 577 375 – Harasta10@seznam.cz

Kdy: Říjen 2019 až květen 2020

Kde: Sokolovna Polička + další dostupné haly po domluvě družstev

Kategorie: Čtyřhry – muži i ženy bez rozdílu věku a pohlaví, liga je určena všem
amatérským hráčům bez rozlišení věku nebo pohlaví. Cílem je umožnit 
amatérským hráčům najít nové soupeře a vyzkoušet si vlastní schopnosti v 
porovnání s jinými hráči.

Startovné: 1000.-Kč/pár + případně 20.-Kč/osoba za jeden hrací den



Systém ligy – podle počtu přihlášených družstev, pravděpodobně formou 
ligové tabulky každý s každým na určitý počet zápasů, přičemž jeden zápas = 6
setů – první 3 sety = půl zápasu, výsledek 3:0 = 3 body pro vítězné družstvo a 0
bodů pro prohrané družstvo, druhé tři sety = druhá půle zápasu, například 
výsledek 2:1 = 2 body pro vítězné družstvo a jeden bod za uhraný set pro 
poražené družstvo. Celkem může družstvo během jednoho zápasu získat 6 
bodů, v každých třech setech se dělí 3 body = za každý vyhraný set je jeden 
bod viz vzor zápisu o utkání. Ke konci turnaje dle dohody mužstev se budou 
odehrávat případná utkání o celkové umístění.
(rozhodne pořadatel)

Vzor zápisu o utkání

Název soutěže:

Družstvo "A" 11.11.2019

Družstvo "B" Sokolovna Polička

Vrchní rozhodčí: 16.  kolo v lize 

"A" "B" Rozhodčí

1 2 3

Čtyřhra Harašta - Hartman Hynková - Maděra 21 15 20 : 22 21 : 13 62 50 2 1 1 0

Čtyřhra Harašta - Hartman Hynková - Maděra 21 : 10 24 : 22 21 : 16 66 48 3 0 2 0

VÍTĚZ: 128 98 5 1 3 0

KADEL DES IGN

Podpis pořadatele

Potvrzujeme, že utkání bylo sehráno podle pravidel ABL ligy.

Námitky: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis vedoucího družstva "A": ………………………………………………………….Harašta Podpis vedoucího družstva "B": ………………………………………………………….Hynková

Polička

Amatérská badmintonová liga Polička 

Polička

Svitavy

Datum:

Místo:

ZÁPIS O UTKÁNÍ ABL Polička

Výsledky setů Součet míčů Sety Body

Míčky: YONEX MAVIS 350, nebo dle dohody obou družstev

Pravidla: Hraje se podle platných pravidel badmintonu s výjimkami hlášených 
pravidel od pořadatele (míčky, zápis o utkání atd…)

Pořadatel si vyhrazuje právo potrestat družstvo, které se řádně neomluvilo 
kontumací utkání + případné pokuty za pronájem tělocvičny. 

Družstvo může také podat námitku přímo do zápisu o utkání, kterou se bude 
zabývat pořadatel ligy. V případě uznání této námitky se bude postupovat dle 
návrhu pořadatele.
 
Každý z hráčů startuje na vlastní nebezpečí

Hraje se bez rozhodčího, nebude-li domluveno jinak

Každé utkání se bude zapisovat do pořadatelem vytvořeného zápisu o utkání a 
nejdéle 12 hodin po ukončení utkání nahlásí družstvo vedené jako domácí (A) 
výsledek pořadateli



Družstvo může požádat o odklad termínu zápasu (pokud má pracovní 
povinnosti, z důvodu nemoci nebo dalších povinností a musí se s daným 
protivníkem domluvit na další termín odehrání utkání, kdy termín navrhuje to 
družstvo, které neodkládalo řádný termín. Pokud se obě družstva nedomluví na
další termín do jednoho měsíce, družstvu, které požádalo o odložení bude 
zápas kontumován

Předběžné termíny k dispozici: středa od 19:30 – Sokolovna Polička
                                   čtvrtek od 18:30 – Sokolovna Polička

Přihlášení do ligy: přihlášení do ABL je možné do 25.10.2019 a to 
elektronicky na adrese: ablpolicka.wz.cz, případně osobně s pořadatelem ligy, 
který Vás do systému zaregistruje.
Družstvo bude zařazeno do ligy po zaplacení startovného 1000,- Kč. Částku je 
možné uhradit v hotovosti přímo pořadateli, nebo převodem na účet 115-
5636980297/0100 s poznámkou názvu družstva a příjmením obou z páru. Počet 
párů zatím není omezen, v případě abnormálního zájmu bude o počtu 
zúčastněných rozhodovat pořadatel, kde prioritou bude zaplacené startovné, o 
kterém bude mít pořadatel přehled. 
Stejně tak budou na našich stránkách zveřejněny rozpisy a časy zápasů, 
tabulka, výsledky, důležité informace týkající se turnaje a příspěvky, které 
budou shrnovat jednotlivá kola ligy.
Ceny: Každý zúčastněný si po ukončení I. Ročníku amatérské badmintonové 
ligy odnese věcné ceny – Vítězové obdrží putovní pohár, poháry pro 1. až 3. 
místo + medaile, upomínkové předměty a další….

Zahájení ligy: 25.10.2019 je poslední možný termín pro registraci družstva, 
následně v termínech 26.-27.10.2019 bude probíhat losování o zařazení 
družstev do tabulky a v pondělí 28.10.2019 bude zveřejněný rozpis všech 
utkání.
Dne 30.10.2019 proběhne od 19:30 v tělocvičně Sokolovna v Poličce zahájení 
celé ligy za účasti všech družstev, kdy cca v 20:00 odstartují první ligové 
zápasy, o nichž budete včasně informováni.
Jelikož je velice pravděpodobné, že se bude jednat o velké množství zápasů, 
bude tedy vždy zveřejněný počet a názvy týmů, které budou v daný termín hrát 
své zápasy.



Po ukončení první sezóny bude následovat společný večírek všech 
zúčastněných, kde se vyhlásí výsledky, ocení se nejlepší hráči a další 
podkategorie a celý večer bude zakončen posezením v předem domluveném 
místě.

Jelikož se jedná o první ročník ligy, z které bychom rádi udělali tradici, budeme
rádi, když nám dáte zpětnou vazbu abychom se mohli každým ročníkem 
posouvat výš a výš.

Chtěl bych také poděkovat Všem, kteří se budou na celém projektu podílet. 
Poděkování patří zejména všem sponzorům, Spartaku Polička za poskytnutí 
prostorů, a také všem lidem, kteří do ligy jakýmkoliv způsobem přispějí nebo 
již přispěli.

Věříme, že tento projekt a tuto ideu podpoříte s námi a stanete se její součástí.

                            
S pozdravem  za  Poličský  badminton  Petr  Harašta.

V Poličce 16.9.2019

systém


	ÚVOD
	Propozice k lize

