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Adresář členů výkonného výboru JčBaS : 
 
Předseda :  Radomír Liebl, Dolní Třebonín 193, 382 01 
    Mobil 730 848 710 

E-mail: jcbas@seznam.cz  
 
         Místopředseda :    Radek Votava, V úvoze 41, 381 01 Český Krumlov  

                                    Mobil: 724 320 839 
E-mail: radek.votava@mybox.cz 

          
         TMK :                             Roman Janoštík, Bezdrevská 11, 370 11 České Budějovice 

    Mobil 737 201 861 
E-mail: rjanostik@seznam.cz  

 
STK :   Roman Dvořák, Novohradská 319/6, 370 01 České Budějovice 

   Mobil: 602 271 103 
    E-mail: stk.jcbas@seznam.cz  
 
WEB :              Linda Janoštíková, Bezdrevská 11, 370 11 České Budějovice  

   Mobil: 734 732 242 
    E-mail: rjanostik@seznam.cz  
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Jihočeský badmintonový svaz 
 

Pro všechny soutěže dané rozpisem platí následující všeobecná ustanovení: 
 
1.  Řízení soutěže: 

Soutěže řídí VV JčBaS prostřednictvím STK JčBaS. 
(kontakt: Roman Dvořák, mobil 602 271 103, e-mail: stk.jcbas@seznam.cz 
 
Adresa pro korespondenci STK:   Roman Dvořák 

Novohradská 319/6 
370 01 České Budějovice 

 
2.  Bankovní spojení: 

Pro účely úhrad poplatků, pokut a ostatních plateb platí bankovní spojení: 
ERA Československá obchodní banka 
číslo účtu: 262190035/0300   variabilní symbol 002  
  

3.  Fakturace: 
Na všechny faktury je nutné uvádět fakturační adresu:  Jihočeská krajská organizace  ČUS 

BADMINTON - 002 
Skuherského 14 

370 04 České Budějovice 
IČO: 709 234 00 

 
    Faktury za pronájmy tělocvičen je nutné zaslat obratem elektronicky na adresu jcbas@seznam.cz                         

 
 
4.  Předpis: 

Hraje se podle soutěžního řádu (SŘ), posledního vydání pravidel badmintonu, rozpisu soutěží ČBaS pro sezónu 
2019 - 2010, tohoto Rozpisu soutěží JčBaS pro sezónu 2019 - 2020  a propozic turnajů vydaných pořadate-
lem.  
 

5.  Propozice: 
Propozice na jednotlivé turnaje musí být pořadatelem odeslány nejpozději 3 týdny před konáním turnaje na 
správce webové stránky JčBaS www.jcbas.cz a musí být zaslány na elektronickou adresu STK JčBaS a adresy 
vedoucích oddílů. Typové propozice jsou ke stažení na oficiální webové stránce. 
Zahájení turnajů je stanoveno na 900 hod. V odůvodněných případech může pořadatel dobu zahájení turnaje 
podle potřeby propozicemi upravit po schválení STK. Každý oddíl se prezentuje v 830 hodin kompletně vyplně-
nou startovní listinou, která je ke stažení na oficiální webové stránce JčBaS. Špatně vyplněná nebo neode-
vzdaná startovní listina může být důvodem vyřazení hráče (hráčky) ze soutěže. Losování je veřejné v den tur-
naje po prezentaci v hale u vrchního rozhodčího. 

6.  Námitky: 
Námitky se podávají podle příslušných ustanovení SŘ. O námitkách splňujících uvedené podmínky rozhoduje 
s konečnou platností vrchní rozhodčí. 
 

7.  Postaršení: 
Hráči kategorie U15 smí startovat v kategorii dospělých pouze s předchozím souhlasem TMK ČBaS a to za 
předpokladu, že se jedná o hráče zařazeného do reprezentačního výběru a je to v zájmu jeho dalšího výkon-
nostního vzestupu viz SŘ článek 23 
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Jihočeský badmintonový svaz vypisuje 
 

OObbllaassttnníí  ppřřeebboorr  jjeeddnnoottlliivvccůů  DDOOSSPPĚĚLLÝÝCCHH  
 

1.  Vrchní rozhodčí: 
Soutěž řídí vrchní rozhodčí s platnou licencí ČBaS, jehož účast zajišťuje pořadatel turnaje. 

 
2.  Termín, místo konání a pořadatel turnaje: 

Podle platného Termínového kalendáře JčBaS 2019  - 2020. 
 

3.  Startovné: 
Startovné je stanoveno na 100,- Kč za dvouhru a 80,- Kč za hráče v párové disciplíně. 

 
4.  Systém turnaje: 

Turnaj je bez omezení výkonnosti ve všech disciplínách (dvouhra mužů a žen, čtyřhra mužů a žen, smíšená 
čtyřhra). Turnaj se hraje vylučovacím systémem K.O. na jednu porážku s minimálně jedním zápasem o umís-
tění ve dvouhrác. Jiný systém může zvolit pouze vrchní rozhodčí turnaje, ale musí zajistit pro všechny hráče 
minimálně dva zápasy ve dvouhře. 
 

5.  Právo účasti: 
Hráči a hráčky kategorie U17 a výše nebo řádně postaršení z Jihočeské oblasti, s platnou hráčskou licencí a 
zdravotní prohlídkou. Turnaj je uzavřen pro hráče z jiných oblastí.  
 

6.  Losování: 
Je veřejné a provádí se v den turnaje. Dvouhry a smíšená čtyřhra se losují před jeho zahájením, přesné časy 
losování čtyřher mohou být stanoveny propozicemi podle pořadatele (nejpozději v 1130 hod). Každý klub pre-
zentuje své hráče a hráčky v čase určeném propozicemi kompletně vyplněnou startovní listinou, která je 
ke stažení na oficiálních webových stránkách JčBaS nebo v příloze číslo 1 tohoto dokumentu. Nevyplněná, 
špatně vyplněná nebo pozdě odevzdaná startovní listina je důvodem nepovolit hráčům či hráčkám start na 
turnaji. 
  

7.  Nasazení: 
Nasazování se provádí dle posledního vydání aktuálního průběžného žebříčku. Počet nasazených hráčů 
v jednotlivých disciplínách se řídí dle SŘ. Pro nasazení ve čtyřhrách platí nižší součet pořadí příslušné dvojice a 
disciplíny. V případě rovnosti součtu určuje pořadí nejvýše umístěný hráč či hráčka na žebříčku v příslušné dis-
ciplíně.  
 

8.  Míče: 
Hraje se vlastními míči. Stanoveny jsou peřové míče s korkovou hlavou. Míče dodávají soupeři rovným dílem. 
Před zahájením zápasu musí být k dispozici 4 kusy regulérních míčů. 
 

9.  Hospodářské podmínky: 
     Hráči startují na vlastní náklady nebo na náklady své jednoty/klubu. Startovné vybírá JčBaS, který  
    pořadateli proplácí náklady na halu.  

 
10.  Umístění: 

  Vítězové všech disciplín získávají titul „Krajský přeborník“ a právo účasti na MČR. 
  Pro postup na MČR platí pravidla uvedená v Rozpisu soutěží ČBaS 2019 - 2020 . 
 

11.  Ceny: 
Ceny dodá JčBaS. 
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Jihočeský badmintonový svaz vypisuje 
 

GGRRAANNDD  PPRRIIXX  ČČRR    „„CC““    DDOOSSPPĚĚLLÝÝCCHH  
 

1.  Vrchní rozhodčí: 
Soutěž řídí vrchní rozhodčí s platnou licencí ČBaS, jehož účast zajišťuje pořadatel turnaje. 
 

2.  Termíny, místa konání a pořadatelé turnajů: 
Podle platného Termínového kalendáře JčBaS 2019 - 2020 
V případě, že pořadatel nebude znám minimálně 30 dní předem, může být turnaj bez náhrady zrušen. 

 
3.  Startovné: 

Startovné je stanoveno max. na 100,- Kč za dvouhru a max. na 80,- Kč za hráče v párové disciplíně. 
 

4.  Systém turnajů: 
Turnaj se hraje ve všech disciplínách - dvouhra mužů a žen, čtyřhra mužů a žen, smíšená čtyřhra. Hraje se  
vylučovacím systémem K.O. na jednu porážku s minimálně jedním zápasem o umístění ve dvouhrách. Jiný 
systém může zvolit pouze vrchní rozhodčí turnaje, ale musí zajistit pro všechny hráče minimálně dva zápasy 
ve dvouhře. 
 

         5.  Právo účasti: 
Hráči a hráčky kategorie U17 a výše nebo řádně postaršení z Jihočeské oblasti, s platnou hráčskou licencí a 
zdravotní prohlídkou. Turnaj je otevřený i pro hráče z jiných oblastí a není výkonnostně omezen. 
 

6.  Losování: 
Je veřejné a provádí se v den turnaje. Dvouhry a smíšená čtyřhra se losují před jeho zahájením, přesné časy 
losování čtyřher mohou být stanoveny propozicemi podle pořadatele (nejpozději v 1130 hod). Každý klub pre-
zentuje své hráče a hráčky v čase určeném propozicemi kompletně vyplněnou startovní listinou, která je 
ke stažení na oficiálních webových stránkách JčBaS nebo v příloze č. 1 tohoto dokumentu. Nevyplněná, špatně 
vyplněná nebo pozdě odevzdaná startovní listina je důvodem nepovolit hráčům či hráčkám start na turnaji. 
 

7.  Nasazení: 
Nasazování se provádí dle posledního vydání aktuálního průběžného žebříčku. Počet nasazených hráčů 
v jednotlivých disciplínách se řídí dle SŘ. Pro nasazení ve čtyřhrách platí nižší součet pořadí příslušné dvojice a 
disciplíny. V případě rovnosti součtu určuje pořadí nejvýše umístěný hráč či hráčka na žebříčku v příslušné dis-
ciplíně. 
 

8.  Míče: 
Hraje se vlastními míči. Stanoveny jsou peřové míče s korkovou hlavou. Míče dodávají soupeři rovným dílem. 
Před zahájením zápasu musí být k dispozici 4 kusy regulérních míčů. 
 

9.  Hospodářské podmínky: 
Hráči startují na vlastní náklady nebo na náklady své jednoty/klubu. Svaz nehradí pořadateli žádné vynaložené 
náklady, ale vybrané startovné zůstává pořadateli. 
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Jihočeský badmintonový svaz vypisuje 
 

GGRRAANNDD  PPRRIIXX  ČČRR    „„DD““    DDOOSSPPĚĚLLÝÝCCHH  
 

1.  Vrchní rozhodčí: 
Soutěž řídí vrchní rozhodčí, jehož účast zajišťuje pořadatel turnaje. 

 
2.  Termíny, místa konání a pořadatelé turnajů: 

Podle platného Termínového kalendáře JčBaS 2019 - 2020 
 

3.  Startovné: 
Startovné je stanoveno max. na 100,- Kč za dvouhru a max. na 80,- Kč za hráče v párové disciplíně. 
 

4.  Systém turnajů: 
Turnaj se hraje ve všech disciplínách - dvouhra mužů a žen, čtyřhra mužů a žen, smíšená čtyřhra. Hraje se  
vylučovacím systémem K.O. na jednu porážku s minimálně jedním zápasem o umístění v prvním kole dvouher. 
Jiný systém může zvolit pouze vrchní rozhodčí turnaje, ale musí zajistit pro všechny hráče minimálně dva zá-
pasy ve dvouhře. 
 

5.  Právo účasti: 
Hráči a hráčky kategorie U17 a výše nebo řádně postaršení z Jihočeské oblasti s platnou hráčskou licencí a 
zdravotní prohlídkou. Na turnajích nesmí startovat prvních 8 mužů a první 4 ženy z aktuálního platného žeb-
říčku dvouher Jihočeského kraje. Omezení (podle aktuálního žebříčku dvouher) platí i pro párové disciplíny. 
Hráčům a hráčkám z jiných oblastí nesmí být povolen start, pokud jejich umístění na aktuálním celostátním 
žebříčku dvouher je vyšší než umístění 9. hráče a 5. hráčky jihočeského kraje. Tato omezení neplatí pro hráče 
a hráčky, kteří v termínu konání turnaje již dosáhli věku 40 let. Pořadatel má právo udělit dvěma hráčům di-
voké karty. Tito hráči následně mohou startovat na turnaji ve všech disciplínách. 
 

6.  Losování: 
Je veřejné a provádí se v den turnaje. Dvouhry a smíšená čtyřhra se losují před jeho zahájením, přesné časy 
losování čtyřher mohou být stanoveny propozicemi podle pořadatele (nejpozději v 1130 hod). Každý klub pre-
zentuje své hráče a hráčky v čase určeném propozicemi kompletně vyplněnou startovní listinou, která je 
ke stažení na oficiálních webových stránkách JčBaS nebo v příloze č. 1 tohoto dokumentu. Nevyplněná, špatně 
vyplněná nebo pozdě odevzdaná startovní listina je důvodem nepovolit hráčům či hráčkám start na turnaji. 
  

7.  Nasazení: 
Nasazování se provádí dle posledního vydání aktuálního průběžného žebříčku. Počet nasazených hráčů 
v jednotlivých disciplínách se řídí dle SŘ. Pro nasazení ve čtyřhrách platí nižší součet pořadí příslušné dvojice a 
disciplíny. V případě rovnosti součtu určuje pořadí nejvýše umístěný hráč či hráčka na žebříčku v příslušné dis-
ciplíně.  
 

8.  Míče: 
Hraje se vlastními míči. Stanoveny jsou peřové míče s korkovou hlavou. Míče dodávají soupeři rovným dílem. 
Před zahájením zápasu musí být k dispozici 4 kusy regulérních míčů. 
 
 

         9.  Hospodářské podmínky: 
Hráči startují na vlastní náklady nebo na náklady jednoty/klubu. Svaz nehradí pořadateli žádné vynaložené 
náklady, ale vybrané startovné zůstává pořadateli. 
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Jihočeský badmintonový svaz vypisuje 
 

GGRRAANNDD  PPRRIIXX  ČČRR    „„EE““    DDOOSSPPĚĚLLÝÝCCHH  
 

1.  Vrchní rozhodčí: 
Soutěž řídí vrchní rozhodčí, jehož účast zajišťuje pořadatel turnaje. 

 
2.  Termíny, místa konání a pořadatelé turnajů: 

Podle platného Termínového kalendáře JčBaS 2019 - 2020 
 

3.  Startovné: 
Startovné je stanoveno max. na 100,- Kč za dvouhru a max. na 80,- Kč za hráče v párové disciplíně. 
 

4.  Systém turnajů: 
Turnaj se hraje ve všech disciplínách - dvouhra mužů a žen, čtyřhra mužů a žen, smíšená čtyřhra. Hraje se  
vylučovacím systémem K.O. na jednu porážku s minimálně jedním zápasem o umístění ve dvouhrách. Jiný 
systém může zvolit pouze vrchní rozhodčí turnaje, ale musí zajistit pro všechny hráče minimálně dva zápasy 
ve dvouhře. 
 

5.  Právo účasti: 
Hráči a hráčky kategorie U17 a výše nebo řádně postaršení z Jihočeské oblasti s platnou hráčskou licencí a 
zdravotní prohlídkou. Na turnajích nesmí startovat prvních 16 mužů a první 8 žen z aktuálního platného žeb-
říčku dvouher Jihočeského kraje. Omezení (podle aktuálního žebříčku dvouher) platí i pro párové disciplíny. 
Hráčům a hráčkám z jiných oblastí nesmí být povolen start, pokud jejich umístění na aktuálním celostátním 
žebříčku dvouher je vyšší než umístění 17. hráče a 9. hráčky Jihočeského kraje. Tato omezení neplatí pro hrá-
če a hráčky, kteří v termínu konání turnaje již dosáhli věku 50 let. Pořadatel má právo udělit dvěma hráčům a 
dvěma hráčkám divoké karty. Tito hráči následně mohou startovat na turnaji ve všech disciplínách. 
 

6.  Losování: 
Je veřejné a provádí se v den turnaje. Dvouhry a smíšená čtyřhra se losují před jeho zahájením, přesné časy 
losování čtyřher mohou být stanoveny propozicemi podle pořadatele (nejpozději v 1130 hod). Každý klub pre-
zentuje své hráče a hráčky v čase určeném propozicemi kompletně vyplněnou startovní listinou, která je ke 
stažení na oficiálních webových stránkách JčBaS nebo v příloze č. 1 tohoto dokumentu. Nevyplněná, špatně 
vyplněná nebo pozdě odevzdaná startovní listina je důvodem nepovolit hráčům či hráčkám start na turnaji. 
  

7.  Nasazení: 
Nasazování se provádí dle posledního vydání aktuálního průběžného žebříčku. Počet nasazených hráčů 
v jednotlivých disciplínách se řídí dle SŘ. Pro nasazení ve čtyřhrách platí nižší součet pořadí příslušné dvojice a 
disciplíny. V případě rovnosti součtu určuje pořadí nejvýše umístěný hráč či hráčka na žebříčku v příslušné dis-
ciplíně.  
 

8.  Míče: 
Hraje se vlastními míči. Stanoveny jsou plastové míče s korkovou hlavou. Míče dodávají soupeři rovným dílem. 
Pokud jeden ze soupeřů projeví zájem hrát péřovými míči s korkovou hlavou, musí mu být vyhověno. 
V takovém případě však platí, že péřové míče dodává sám, bez nároku na náhradu. Před zahájením zápasu 
musí být k dispozici 2 kusy regulérních míčů. 
 

9.  Hospodářské podmínky: 
Hráči startují na vlastní náklady nebo na náklady své jednoty/klubu. Svaz nehradí pořadateli žádné vynaložené 
náklady, ale vybrané startovné zůstává pořadateli. 
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Povinnosti pořadatelů turnajů: 

 
1. Zajistit zveřejnění propozic nejpozději 3 týdny před konáním turnaje na webových stránkách JčBaS 

www.jcbas.cz a zaslat je e-mailem oddílům Jihočeského kraje, STK JčBaS a JčBaS min.3 týdny před ko-
náním akce.  

2. Typové propozice jsou ve formátu MS Word ke stažení na oficiálních webových stránkách JčBaS. 
V případě změny termínu oproti oficiálnímu termínovému kalendáři má pořadatel navíc povinnost roze-
slat propozice se zvýrazněným upozorněním na e-mailové adresy všech klubů Jihočeské oblasti a na 
oficiálních webových stránkách JčBaS. Tato povinnost platí pro všechny turnaje uvedené v termínovém 
kalendáři JčBaS včetně všech turnajů a utkání, které nemají mistrovský charakter (např. seriály TOP 6, 
Turnaje přípravek, turnaje neregistrovaných, Velikonoční Beránek, atd.). Pořadatel, který tuto povinnost 
nesplní, se vystavuje nebezpečí, že jeho akce nebudou v příští sezóně do termínového kalendáře zahr-
nuty. 

3. Zajistit řádné řízení soutěže GPD, GPC, OPJ a KP smíšených družstev vyškoleným hlavním rozhodčím 
s platnou licencí ČBaS III. třídy. 

4. Ihned po skončení turnajů jednotlivců (nejpozději do 24 hod.) odeslat e-mailem na adresu STK 
(sokol.cb@seznam.cz) formuláře výsledků i s pavouky včetně dat narození všech zúčastněných hráčů. 
Je bezpodmínečně nutné používat formulář výsledků, který je výstupem z oficiálního losovacího pro-
gramu ČBaS nebo který je ve formátu MS Excel ke stažení na oficiálních webových stránkách ČBaS. Ih-
ned po skončení soutěží družstev (nejpozději v pondělí) odeslat na adresu STK řádně vyplněné originály 
zápisů o utkání včetně podpisů vedoucích družstev a vrchního rozhodčího. Je bezpodmínečně nutné 
používat formulář Zápisu o utkání smíšených družstev, který je ve formátu MS Excel ke stažení na ofici-
álních webových stránkách JčBaS. 

5. Faktury za pronájmy tělocvičen je nutné zaslat do 3 týdnů elektronicky na adresu jcbas@seznam.cz   
6. Během turnaje mít k dispozici platný soutěžní řád, pravidla badmintonu, rozpis soutěží ČBaS a JčBaS, 

propozice turnaje a aktuálně platné (průběžné/redukované) žebříčky příslušné kategorie. 
7. Pořadatelé jsou povinni dodržovat jednotný standard názvů souborů pro výsledky a propozice: 
8. Vedoucí uvedený na startovní listině zodpovídá za správně vyplněnou startovní listinu. Před předáním 

vrchnímu rozhodčímu zkontroluje uvedené hráče na své startovní listině a zkontroluje, zda jsou jeho 
hráči přítomni. 

9. Tabulka pro počty nasazených hráčů: 
  

 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gpc_dosp_p061023_ck.doc 
 

Typ turnaje Věková kategorie Typ souboru Datum pořádání Město pořadatele Přípona souboru 
Gpa prip = přípravka p = propozice šest znaků ck = Český Krumlov doc = word 
Gpb u11 v = výsledky v pořadí: cb = České Budějovice xls = excel 
Kp u13  - rok st = Strakonice  
Gpd u15  - měsíc kr = Křemže  
Gpe u17  - den vod = Vodňany  
kpdd1 u19  061023 su = Sezimovo Ústí  
kpdd2 dosp = dospělí  = 23. října 2006   
Kpddo vet = veteráni     
kpdz1      
kpdz2      
Mcr      
krácený název 
nestandardního turnaje 
maximálně 8 znaků!!!! 

     

      
 

  
 
 
 

Počet hráčů počet nasazených 
8 a méně 2 

9 - 19 4 
20 - 39  8 

40 a více 16 

Typ turnaje 

Věková kategorie 

Typ souboru 

Přípona souboru 

Město pořadatele 

Datum pořádání 



JčBaS   
www.jcbas.cz  Str. 9  

 

 
Příloha č. 1 

Startovní listina 
Klub (oddíl):         Datum:     

Soutěž:         Kategorie:     
Vedoucí:         Telefon:     

DVOUHRY datum číslo umístění startovné 
příjmení a jméno narození licence v žebříčku [Kč] 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
ČTYŘHRY umístění startovné 
příjmení hráče (hráč-
ky) příjmení hráče (hráčky) v žebříčku [Kč] 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
SMÍŠENÉ ČTYŘHRY umístění startovné 
příjmení hráče   příjmení hráčky   v žebříčku [Kč] 

                
        
        
                
                
                
                
                
 
 


