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Turnaj pořádá Badmintonový spolek.. Partnerem turnaje je MINT s. r. o. 

Mistrovství amatérských družstev - propozice 
 

Na svatého Václava se pod střechou naší haly utkají nabušené týmy z různých končin republiky.  
 

Jak to proběhne: 

Turnaj se sehraje ve čtvrtek 28. září 2017 (svátek) v hale na Výstavišti v Českých Budějovicích 

(www.badmintonceskebudejovice.cz). Na turnaji se utkají čtyři družstva systémem každý s každým. 

Družstva se na turnaj přihlašují předem. Startovné činí 1500 Kč za tým. Závaznou přihlášku je třeba 

poslat nejpozději do konce srpna. Utkání družstev v jednom kole zahrnuje následujících 8 zápasů:  

 smíšená čtyřhra,  

 1., 2. a 3. mužská dvouhra,  

 1. a 2. mužská čtyřhra,  

 ženská dvouhra,  

 ženská čtyřhra 

Utkání se hraje paralelně na dvou kurtech. Začíná se vždy smíšenou čtyřhrou, pořadí dalších zápasů 

určíme podle soupisek tak, aby se pokud možno hrálo nepřetržitě na obou kurtech. Utkání se dohrává 

až do konce i za rozhodnutého stavu. Pokud je stav utkání po 8 zápasech 4:4, přidává se 9. zápas, a to 

tak, že týmy nominují sestavy pro mužskou dvouhru, ženskou dvouhru a smíšenou čtyřhru, každý tým 

má právo jednu disciplínu škrtnout a zbývající disciplína se hraje v 9. zápase.  

O konečném pořadí týmů rozhodují kritéria v následujícím pořadí:  

1. vítězná utkání 

2. vítězné zápasy 

3. poměr setů 

4. poměr výměn 
 

Obecná pravidla: 

a) Zápasy se řídí běžnými pravidly badmintonu.  

b) Zápas se hraje na dva vítězné sety do 21 bodů, přičemž vítěz musí vyhrát o dva body, nejvyšší 

možný výsledek setu je 30:29.  

c) Turnaj se hraje plastovými míči (modré, značka X-Born, zajistí pořadatel). 

d) Turnaje se smí zúčastnit pouze hráči, kteří již minimálně 10 let nejsou registrováni v 

republikovém ani zahraničním badmintonovém svazu. 

e) Soupisku s nominovanými sestavami je třeba dodat nejpozději 30 minut před začátkem utkání. 
 

Nominování hráčů:  

f) V  jednom utkání smí každý hráč hrát v jedné disciplíně pouze jednou. 

g) Každý hráč smí v rámci jednoho utkání nastoupit maximálně ke dvěma zápasům. 
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h) V případě odstoupení hráče (např. z důvodu zranění) může do dalšího zápasu nastoupit 

náhradník, pokud jsou dodržena pravidla f) a g). 

i) Pokud dojde na 9. zápas, lze nominovat pouze hráče, kteří v tomto utkání tuto disciplínu ještě 

nehráli (pravidlo f)), ale může být překročen limit dvou utkání (pravidlo g)). 

j) Pro další utkání může být soupiska zcela změněna, tj. tým může nastoupit v úplně jiné sestavě. 

k) Nasazení hráčů do disciplín (mužská dvouhra a čtyřhra) si určují týmy samy. Nedoporučujeme 

nicméně taktizovat, např. označit nejlepšího hráče jako singlovou trojku - snažte se hráče 

nasadit podle skutečných herních schopností.  

l) Domácí tým hraje vždy na kurtech 1 a 2. Kurty 3 a 4 jsou určeny pro druhou dvojici týmů. 
 

Harmonogram: 

 9:30 otevření haly, možnost rozehrání 

 10:00 prezence týmů a předání soupisek do 1. kola 

 10:15 losování týmů 

 10:30 zahájení 1. kola (smíšená čtyřhra na kurtech 1 a 3) 

 10:40 zahájení druhých zápasů 1. kola (na kurtech 2 a 4) 

 13:00 předpokládané ukončení 1. kola, předání soupisek do 2. kola 

 13:30 zahájení 2. kola (smíšená čtyřhra na kurtech 1 a 3) 

 13:40 zahájení druhých zápasů 2. kola (na kurtech 2 a 4) 

 16:00 předpokládané ukončení 2. kola, předání soupisek do 3. kola 

 16:30 zahájení 3. kola (smíšená čtyřhra na kurtech 1 a 3) 

 16:40 zahájení druhých zápasů 3. kola (na kurtech 2 a 4) 

 19:00 předpokládané ukončení turnaje 

 19:15 dekorování vítězů a výsměch poraženým  
 

Informace: 

 Kdy: 28. září 2017 (čtvrtek, svátek) 

 Místo: Výstaviště České Budějovice – pavilon B1, Husova 523, České Budějovice 

 Disciplíny: soutěž smíšených amatérských družstev  

 Ukončení registrace: 10:00 

 Zahájení turnaje: 10:30 

 Průběh turnaje: hraje se po celý den 

 Míče: plastové, značka X-Born (zajistí pořadatel) 

 Startovné: 1500 Kč za tým 

 Systém turnaje: týmy každý s každým, utkání hraná na 8 zápasů 
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 Předpokládaný konec turnaje: 19:00. Počítejte prosím s tím, že se hraje po celý den, ať svým 

odchodem nenarušíte průběh turnaje. 

 Vyžadujeme obuv nezanechávající stopy a nepoškozující hrací povrch. 

Účast na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost. Pojďte si užít pohodový sportovní den – těšíme se 

na Vás! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 

*“Závazná přihláška“ znamená, že mi prostě napíšete, že přijedete, abych s Vámi počítal. Žádný 

speciální formulář na to dělat nebudu. Přihlášku týmů bychom chtěli nejpozději do konce srpna (ale 

čím dříve, tím lépe). Potom bych to rozeslal ostatním týmům, abyste o sobě navzájem věděli. Cca 

týden před turnajem bych Vás potom požádal o uhrazení startovného a zaslání předběžných sestav - 

doladit je můžete až ráno před turnajem. 

*Zahájení turnaje jsme stanovili na 10:30 s ohledem na přespolní hráče (aby se k nám stihli ráno 

dopravit), jinak turnaje obvykle zahajujeme v 9. Pokud by se všechny týmy usnesly, že do ČB dorazí 

už ve středu večer (např. aby mohly u nás v hale potrénovat), není problém začátek posunout. Kurty 

pro případný trénink bychom zajistili a s noclehem pro tým se Vám pokusili poradit.  

*Pokud turnaj bude odsýpat rychleji (předpokládám, že bude), nemusíme se samozřejmě striktně držet 

harmonogramu. Naopak pokud by se to protahovalo, tak halu budeme mít rezervovanou na celý den, 

takže s tím by neměl být problém.  

*Jednoduchou matematikou zjistíme, že pro sehrání utkání musí jeden tým zahrnovat minimálně 4 

muže a 2 ženy. Horní limit toho, kolik Vás přijede, není stanoven - všechny Vás rádi uvidíme.  

*Jak už jsem avizoval, pravidlo, že smějí startovat pouze neregistrovaní, můžete brát volně. V 

principu jde o to, aby se turnaje neúčastnili hráči, kteří badminton hrají a trénují na 

profesionální bázi. Z turnaje nevylučujeme např. hráče, kteří jsou (nebo v minulosti byli) 

registrovaní kvůli tomu, aby se mohli účastnit profi turnajů či soutěže družstev nižších kategorií, 

případně hráče, kteří byli registrovaní jako děti a pak si udržovali licenci dalších pár let, ale 

nikdy už se k pravidelnému tréninku nevrátili (jeden takový případ se zřejmě vyskytne i v 
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