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ÚVOD

Jako každé sportovní odvětví, tak i badminton potřebuje k tomu, aby mohl být organizován , základní pravidla  
pro plánování, organizování a řízení soutěží.
Tuto funkci zpravidla plní soutěžní řád, kalendář soutěží a rozpis soutěží s propozicemi turnaje.

HLAVA 1. – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1.
Podle tohoto soutěžního řádu (SŘ) se organizují, řídí a hrají všechny soutěže v badmintonu na území ČR 
s výjimkou mezinárodních soutěží, které mají vlastní řád.

Článek 2.
Ustanovení tohoto SŘ jsou platná a závazná pro všechny členy, hráče, trenéry, rozhodčí a řídící pracovníky 
badmintonového svazu a musí být uplatňována tak, aby byl zajištěn pořádek v soutěžích, jejich hladký průběh, a 
aby se důsledně uplatňovala zásada, že o vítězství v zápase i utkání má rozhodovat výsledek na dvorci dosažený 
podle platných pravidel badmintonu a v duchu fair play.

Článek 3.
Všichni účastníci soutěží i funkcionáři, kteří se výkonem své funkce podílejí jakýmkoliv způsobem na 
organizování soutěží a jejich průběhu, jsou povinni jednat v souladu se zásadami čestného sportovního zápolení 
(Olympijská charta).

Článek 4.
Výklad a vysvětlivky k SŘ může vydávat sportovně – technická komise (STK) Českého badmintonového svazu ( 
ČBaS ) a to vždy písemně (i dodatečně). Proti výkladu/rozhodnutí STK mohou být podány námitky k VV ČBaS 
do 8 dnů po jeho zveřejnění s peněžitým vkladem dle čl. 114, 115 a 116.

Článek 5.
Použité zkratky:

ČBaS  - Český badmintonový svaz STK – sportovně-technická komise
TMK – trenérsko-metodická komise KR – komise rozhodčích
DK – disciplinární komise RK – revizní komise
VV – výkonný výbor SŘ – soutěžní řád
DŘ – disciplinární řád PŘ – přestupní řád

HLAVA II. – ZÁSADY ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ

Článek 6.
STK ČBaS vydává pro soutěžní období vždy rozpis soutěží a sestavuje termínový kalendář soutěží při 
respektování potřeb národní reprezentace předkládaných prostřednictvím TMK ČBaS. Následně na úrovni II. 
resp. III. řídícího stupně zpracovávají oblastní resp. krajský kalendář jejich příslušné komise. 

Článek 7.
Kalendář schvaluje Výkonný výbor (VV) svazu před zahájením soutěží, a to vždy nejpozději do 15. 6.
příslušného roku.

Článek 8.
Kalendář soutěží se stává základním materiálem pro soutěžní období začínající od 1. 9. příslušného roku.

Článek 9.
Neobsazen.
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Článek 10.
Termíny uvedené ve schváleném kalendáři soutěží jsou závazné. O případných změnách svých termínů 
rozhoduje STK svazu příslušného stupně řízení.

Článek 11.
Nedbání kalendáře soutěží podléhá disciplinárnímu řízení.

Článek 12.
Vedle kalendáře jsou povinny STK svazů na všech stupních vydat nejpozději 1 měsíc před zahájením soutěžního 
období rozpisy soutěží, které řídí.
Rozpisy soutěží upravují po sportovně-technické stránce organizaci a řízení soutěží, a to vždy v souladu 
s ostatními sportovními dokumenty badmintonu.

Článek 13.
VV ČBaS vydává tyto dokumenty k provozování svého sportu:

a) Pravidla badmintonu - podle pravidel IBF,
b) Soutěžní řád,
c) Registrační řád,
d) Přestupní řád,
e) Disciplinární řád,
f) Termínový kalendář soutěží,
g) Rozpis soutěží,
h) Propozice turnaje.

Dokumenty pod písmeny a) až e) mají dlouhodobou platnost; dokumenty pod písmeny f) a g) jsou vydávány na 
každé soutěžní období a propozice turnaje na každý turnaj (nejméně od  GPB).

Článek 14.
Pořádání všech soutěží musí být předem schváleno, zejména z hledisek sportovně-technických. Vypsání a 
uspořádání soutěží schvaluje orgán, který soutěž řídí.

Článek 15.
Uspořádání turnaje se schvaluje jeho zařazením do kalendáře soutěží. Podkladem pro zařazení je žádost
pořadatele podaná do 30. 4. běžného roku pro následující soutěžní období příslušnému svazu.

Článek 16.
Zařazením turnaje do kalendáře soutěží vzniká pořadateli povinnost uspořádat jej ve stanoveném termínu. 
Neuspořádá-li jej je povinen, nejde-li o případ vyšší moci, zaplatit pořádkovou pokutu. Výši pokuty určí v 
souladu s disciplinárním řádem orgán, který uspořádání turnaje schvaluje.
V případě, že z mimořádných důvodů není možno turnaj uspořádat, je pořadatel povinen tuto skutečnost 

nejpozději 20 dnů před termínem, sdělit písemně schvalujícímu svazu a všem oddílům - klubům, jejichž členové 
byli oprávněni na turnaji startovat.

Článek 17.
Na regulérnost soutěže dohlíží vždy vrchní rozhodčí. Uzná-li však orgán, který soutěž řídí či povoluje, za nutné, 
může pro zajištění regulérnosti vyslat k soutěži svého zástupce, který je oprávněn na místě učinit všechna 
potřebná opatření k zajištění řádného průběhu soutěže. 
Zástupce svazu vyslaný na soutěž cestuje na jeho náklady.

HLAVA III. – USTANOVENÍ K HRACÍMU ŘÁDU

Článek 18.
Mistrovské soutěže jsou rozděleny jednak podle typu na:
- mistrovské soutěže smíšených družstev
- mistrovské soutěže jednotlivců
a jednak podle rozsahu na:
- celostátní
- oblastní (sdružené krajské)
- krajské
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Článek 19.
Soutěže řídí organizačně VV svazů, které si pro jejich řízení ustanovují sportovně-technické komise. 
Tyto STK jsou povinny:
- vydat včas kalendář soutěží a rozpis soutěží
- zajistit, aby všechny soutěže byly sehrány ve stanovených termínech 
- kontrolovat dodržování všech sportovních dokumentů badmintonu a navrhovat opatření při jejich porušování
- vydávat zprávy zajišťující plnou informovanost o soutěžích včetně konečných výsledků.
STK se schází podle plánu činnosti a schůze svolávají jejich předsedové i v případě naléhavé nutnosti. 
STK provádí rozlosování soutěží družstev a rozhodují o všech běžných i sporných záležitostech v rámci soutěží. 
Disciplinární provinění předávají k rozhodnutí disciplinární komisi (DK) resp. revizní komisi (RK) svazu.

Článek 20.
Označení „hráč“ v tomto SŘ se vztahuje stejným způsobem na muže, ženy, dorostence, dorostenky, žáky, 
žákyně. „Utkáním“ se rozumí střetnutí mezi dvěma družstvy pro odlišení od „zápasu“, který je střetnutím dvou, 
resp. čtyř hráčů v určité disciplíně.

Článek 21.
Tělocvičny, ve kterých se pořádají mistrovské soutěže, resp. ostatní soutěže Grand Prix,, musí splňovat tyto 
základní podmínky:

a) podlaha nesmí být kluzká
b) ve výšce do 7 metrů nad zemí nesmí být žádné překážky
c) postranní čáry musí být vzdáleny alespoň 30 cm od čar sousedního dvorce nebo od stěn. Za zadními 

čarami musí být volný prostor o šířce alespoň 130 cm, nad kterým nesmí být žádná překážka, kterou 
by mohl hráč vztaženou raketou ve výskoku zasáhnout

d) čáry musí být dostatečně vyznačeny tak, aby ze zadní čáry byla jasně viditelná protější zadní čára
e) místo hlavního rozhodčího musí být alespoň 80 cm nad zemí
f) teplota v tělocvičně musí být nejméně 15o C
g) je-li dvorec umístěn proti oknu nebo světlé stěně, je třeba provést úměrné zastínění, aby byl míček při 

hře viditelný
h) musí být vybavena ukazateli skóre u všech dvorců, na který se hraje
i) hrací plocha musí být přiměřeně osvětlena

O výjimkách ze způsobilosti tělocvičen s odchylkami od základních podmínek rozhoduje příslušná STK.
Jestliže nejsou splněny výše uvedené předepsané podmínky a nemá-li pořádající oddíl - klub možnost 
pronajmout si způsobilou tělocvičnu, má pro uspořádání soutěže přednost tělocvična soupeře, jestliže předepsané 
podmínky splňuje.

Článek 22.
Členění do soutěžních věkových kategorií:
7 – 9 let přípravka - nezařazují se do soutěží
9 - 13 let mladší žáci - U 13
13 - 15 let starší žáci - U 15
15 - 17 let mladší dorost - U 17
17 - 19 let starší dorost - U 19
nad 19 let dospělí
nad 35 let senioři
Pro zařazení hráče do příslušné kategorie je rozhodující věk hráče, který dovrší v období od 1. 1. do 31. 12.

Článek 23.
Možný způsob zařazování hráčů do vyšší soutěžní věkové kategorie v soutěžích jednotlivců:

a) Hráč kategorie U13, může startovat v kategorii U15 bez omezení. V kategorii U17 může startovat jen 
na oblastních turnajích této kategorie. V kategorii U19 a dospělých startovat nesmí.

b) Hráč kategorie U15 může startovat v kategorii U17 bez omezení. V kategorii U19 může startovat jen 
na oblastních turnajích či oblastních soutěží smíšených družstev této kategorie, V kategorii dospělých 
startovat nesmí.

Výjimku z těchto pravidel může udělit TMK ČBaS pouze v případě, že se jedná o hráče zařazeného do 
širšího reprezentačního výběru a je to v zájmu jeho dalšího výkonnostního vzestupu.
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Článek 24.
Hráč může startovat v soutěži pouze za  oddíl - klub, jehož je členem. Oprávněnost ke startu prokazuje hráčskou 
licencí. Bez tohoto dokladu není hráč oprávněn startovat v soutěžích ČBaS. V badmintonu lze ještě uplatnit tzv. 
hostování, které je upraveno zvláštním předpisem ČBaS. Starty za zahraniční kluby nebo starty zahraničních 
hráčů v soutěžích ČBaS jsou upraveny zvláštním předpisem ČBaS či Rozpisem soutěží. V soutěžích jednotlivců 
může startovat i držitel hráčské licence bez oddílové příslušnosti (tzv. volný). 

Článek 25.
Hráč má v soutěžích tyto základní povinnosti:

a) chovat se ukázněně a dodržovat všechna ustanovení tohoto SŘ a ostatních platných dokumentů 
badmintonu;

b) odevzdat před zahájením vrchnímu rozhodčímu ke kontrole doklady uvedené v rozpisu soutěží;
c) od ukončení rozehrání, tj. zahájení zápasu, nastoupit výhradně ve sportovním oblečení k tomuto účelu 

určeném. Výjimku na požádání povoluje vrchní rozhodčí soutěže. 
d) uposlechnout všech sportovně-technických a organizačních pokynů funkcionářů soutěže a na vyzvání 

se podrobit antidopingové zkoušce.
e) absolvovat lékařskou prohlídku, jejíž platnost v případě startu v soutěži nesmí být starší 12 měsíců
f) převzít rozhodování zápasů podle pokynů vrchního rozhodčího či člena řízení soutěže (ŘS = Match 

Control)
g) dokončit, nebrání-li tomu prokazatelně zdravotní nebo existenční důvody, soutěž, v níž startuje
h) po skončení soutěže (turnaje) převzít od vrchního rozhodčího předané doklady.

Článek 26.
Hráč má v soutěžích tato základní práva:

a) nárok na přestávku během zápasu v souladu s platnými pravidly badmintonu, během které může 
přijímat rady a pokyny pro další vedení zápasu

b) nárok na přestávku 20 min. po skončení zápasu ve dvouhře a 10 min. po skončení zápasu ve čtyřhře,
c) nárok na 10 min. přestávku od doby, kdy ukončil rozhodování v zápase
d) před zahájením zápasu nárok na 3 min. pro rozehrání; tato doba se počítá od okamžiku, kdy je zápas 

vyhlášen a zkracuje se o dobu, o níž se hráč opozdí
e) požádat hlavního rozhodčího po dohraném míčku a po předchozím zvednutí ruky o vysvětlení jeho 

rozhodnutí; domnívá-li se, že jde o nesprávné rozhodnutí z neznalosti nebo chybného výkladu
pravidel, má právo požádat o rozhodnutí vrchního rozhodčího s odvoláním na doložitelné přesné znění 
pravidel

f) zápas má probíhat bez jakýchkoliv přerušení, kterých by hráč mohl využít k čerpání sil, pouze 
v mimořádných a nepředvídaných případech může hráč požádat rozhodčího o krátké přerušení.

Článek 27.
Vrchní rozhodčí delegovaný nebo schválený komisí rozhodčích (KR) k řízení soutěže-turnaje:

a) v soutěžích družstev hraných podle tohoto SŘ nasazuje jednotlivé rozhodčí k zápasům nebo řídí 
zápasy sám

b) v soutěžích jednotlivců odpovídá za to, že soutěž (turnaj) bude sehrána ve všech vypsaných 
disciplínách

c) rozhoduje s konečnou platností o všech rozporech ve výkladu pravidel
d) v soutěžích jednotlivců určuje hlavní rozhodčí pro jednotlivé zápasy
e) přijímá námitky proti chybnému rozhodování rozhodčích na dvorci. Dopouští-li se hlavní rozhodčí 

při řízení zápasu chyb z neznalosti pravidel a vrchní rozhodčí shledá námitky za oprávněné, může 
provést jeho výměnu.

Článek 28.
Míčky musí odpovídat technickým vlastnostem, které jsou uvedeny v pravidlech badmintonu. Pořadí přednosti 
použití míčků určí v rozpisu soutěží pro dané období STK. K zabezpečení plynulosti zápasu je nutno před jeho 
zahájením vyzkoušet letové vlastnosti nejméně čtyř míčků, které dají hráči k disposici hlavnímu rozhodčímu 
rovným dílem. V průběhu setu způsobilost míčku určuje hlavní rozhodčí a povoluje výměnu na žádost  hráče. 
Zápas musí být dohrán v každém případě při respektování pořadí míčků.

Článek 29. 
Neobsazen.
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Článek 30. 
Má-li být pokračováno v zápase, který byl z jakýchkoliv příčin přerušen maximálně na 10 min., zahájí se další 
hra ihned bez rozehrání; v opačném případě mají hráči právo na 3 min. k rozehrání.

Článek 31. 
Dojde-li z jakéhokoliv důvodu k přerušení zápasů, pokračuje se v něm vždy od stavu, v jakém byl přerušen bez 
ohledu na to, kdy je dohráván.

Článek 32. 
Zápas se skrečuje ve prospěch soupeře, jestliže hráč:

a) nenastoupí do 5 min. od vyvolání zápasu 
b) odmítne-li hrát s míčky, které odpovídají rozpisu soutěže a ustanovením čl. 28 SŘ
c) nepokračuje přes výzvy rozhodčího v zápase
d) přes upozornění se chová hrubě a nesportovně nebo odmítá splnit ustanovení čl. 25 SŘ respektive 

článků pravidel badmintonu zejména čl. 18 (plynulost hry, nevhodné chování).

HLAVA IV. – HRACÍ ŘÁD DRUŽSTEV

Článek 33.
Mistrovské - přebornické soutěže smíšených družstev se pořádají v této struktuře:
a) celostátní – mistr. ČR

- Extraliga smíšených družstev dospělých
- 1. liga smíšených družstev dospělých (skupiny východ + západ)
- mistrovství ČR smíšených družstev dorostu ( U19 )
- mistrovství ČR smíšených družstev žáků ( U15 )
- kvalifikace do 1. ligy smíšených družstev dospělých
- baráž o Extraligu smíšených družstev dospělých 

b) oblastní /sdružené krajské/ 
Označení soutěží družstev dospělých je v kompetenci oblastních/krajských svazů,
ale nesmí být použito označení již uvedených pod bodem „a)“.
(Doporučení: např. 2. regionální liga Stč. kraje a Prahy).
oblastní přebor /sdružený krajský přebor smíšených družstev dorostu ( U19 )
oblastní přebor /sdružený krajský přebor smíšených družstev žáků ( U15 )

c) krajské 
Označení soutěží družstev dospělých je v kompetenci oblastních/krajských svazů,
ale nesmí být použito označení již uvedených pod bodem „a)“či „b)“. 
(Doporučení: např. 3. regionální liga Stč. kraje a Prahy).
krajský přebor smíšených družstev dorostu ( U19 )
krajský přebor smíšených družstev žáků ( U15 )
případné další navazující soutěže nižšího charakteru dle oblastních rozpisů soutěží

Článek 34.
V soutěži může startovat pouze družstvo složené z hráčů a hráček, kteří jsou členy téhož oddílu - klubu, nebo 
mají do tohoto družstva povoleno hostování (viz přestupní řád). Družstvem se rozumí kolektiv hráčů a hráček, 
který je veden a soutěží jako samostatný, nastupuje v soutěži na soupisku a má svého trenéra a vedoucího, kteří 
odpovídají za jeho kázeň.

Článek 35.
Vedoucí družstva (kapitán družstva) jedná jeho jménem a v utkání též jménem jeho jednotlivých členů. Při 
jednání má právo se s družstvem poradit. Vedoucí družstva může být současně hráčem družstva, musí být ovšem 
starší 18-ti let.

Článek 36.
Vedoucí družstva musí mít s sebou vždy při utkání k dispozici:

- soupisku družstva
- registrační - licenční průkazy hráčů startujících v utkání

Článek 37.
Vedoucí družstva musí dbát na to, aby všichni jeho členové znali:
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- pravidla badmintonu
- soutěžní řád 
- rozpis soutěže.

Článek 38.
V případě, že STK nevydá ve stanoveném termínu rozpis soutěže nebo upozornění s výzvou o zaslání přihlášek a 
soupisek, je vedoucí družstva nebo jiný odpovědný pracovník odd.  klubu  povinen zaslat doporučeně na adresu
řídící STK nejpozději do 1. 9. běžného roku přihlášku k soutěži s adresou tělocvičny, kde bude družstvo hrát a 
dále soupisku družstva.

Článek 39.
Oddíl - klub, který přihlašuje své družstvo do soutěže, musí:

a) mít k dispozici tělocvičnu, která plně vyhovuje čl. 21 SŘ
b) předložit ve stanovené lhůtě k potvrzení soupisku družstva ve 3 vyhotoveních.  V případě, že přichází 

v úvahu použití náhradníků z nižších družstev, musí být u soupisky k potvrzení přiložena i kopie 
soupisky příslušného nižšího družstva

c) řídit se všemi ustanoveními sportovních dokumentů badmintonu

Článek 40.
Soupiska družstva znamená, že družstva startují v soutěži na soupisku vyhotovenou na předepsaném tiskopise 
(příloha č. 4). Za družstvo může startovat hráč uvedený na této soupisce resp. dopsaný na tuto soupisku. Hráč
může být uveden pouze na soupisce jednoho družstva dané kategorie s výjimkou ustanovení čl. 42 a 43 SŘ.

Článek 41.
Hráč nižšího družstva téhož oddílu – klubu, může startovat jako náhradník družstva ve vyšší soutěži 2x za 
soutěžní období; po třetím startu ztrácí nadále právo startu do konce soutěžního období za nižší družstvo. 
Porušení tohoto ustanovení je neoprávněným startem s disciplinárními důsledky pro hráče i družstvo.
(1 start = start v jednom utkání družstva)

Článek 42.
Aby tento způsob dočasného startu ve dvou družstvech oddílu - klubu  byl umožněn, musí být na soupisce 
vyššího družstva uvedeni pod čarou náhradníci z nižších družstev s vyznačeným žebříčkovým pořadím, či musí 
být u soupisky vyššího družstva přiložena i soupiska družstva nižšího obsahující tyto náhradníky. 
Tato forma je možná pouze mezi dvěma, nikoliv mezi třemi družstvy téhož oddílu či klubu.

Článek 43.
Hráč může v jednom soutěžním období hrát soutěž družstev dané kategorie v mistrovských soutěžích pouze 
v družstvech jediného oddílu – klubu.
Netýká se pohybu hráčů uskutečněných v souladu s PŘ a předpisem pro hostování.

Článek 44.
Soupiska, která je předkládána k potvrzení, musí být řádně vyplněna ve všech sloupcích a podle předtisku 
podepsána. V příslušném sloupci se uvede pořadí hráče na konečném (u mládeže redukovaném) celostátním 
žebříčku za uplynulé soutěžní období ve dvouhře a čtyřhře.

Článek 45.
Řídící soutěže (jmenovaný člen STK), po přezkoumání zda soupiska vyhovuje všem ustanovením tohoto SŘ a 
po její případné opravě, ji potvrdí a originál vrátí oddílu - klubu. 
Je-li řídícím soutěže STK ČBaS, zašle jedno vyhotovení soupisky oblasti, v jehož obvodu působnosti má klub-
oddíl své sídlo.
Obdobně učiní kraj či okres, jestliže nějakou soutěž řídí.

Článek 46.
Oblastní svaz resp. jeho STK soustřeďuje soupisky všech družstev klubů-oddílů, které mají sídlo v obvodu jeho 
působnosti.
Jeho povinností je provést konečnou kontrolu a prověřit, zda hráč není uveden na dvou či více soupiskách 
družstev jedné kategorie téhož klubu-oddílu.
Zjistí-li tento přestupek, vyškrtne hráče ze soupisky družstva, které hraje nižší soutěž a oznámí to příslušné STK 
a klubu-oddílu.
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Zjistí-li, že je hráč uveden na soupiskách dvou různých klubů-oddílů jedné věkové kategorie, zavede 
disciplinární řízení.

Článek 47. 
Pořadí hráčů na soupiskách je určeno jejich pořadím na konečném (u mládeže konečném redukovaném) 
žebříčku.

Článek 48. 
Vzájemné pořadí hráčů, kteří jsou na konečném (redukovaném) žebříčku na stejném pořadí, jakož i vzájemné 
pořadí hráčů, kteří nejsou do žebříku zařazeni vůbec, určí klub - oddíl při vyhotovení soupisky.
Takto určené pořadí je pro celé soutěžní období neměnné.

Článek 49. 
Minimální počet hráčů na soupisce (kromě náhradníků) závisí na počtu zápasů v utkání, který je dán rozpisem 
soutěže na příslušné soutěžní období:

- při počtu zápasů 13 6 mužů a 4 ženy + 1 trenér + 1 vedoucí
- při počtu zápasů 11/3 4 muži a 2 ženy + 1 trenér + 1 vedoucí
- při počtu zápasů 11/2 5 mužů a 2 ženy + 1 trenér + 1 vedoucí 
- při počtu zápasů 8 4 muži a 2 ženy + 1 trenér + 1 vedoucí
- při počtu zápasů 7a 3 muži a 2 ženy + 1 trenér + 1 vedoucí
- či 7b 3 muži a 2 ženy + 1 trenér + 1 vedoucí
- při počtu zápasů 5 2 muži a 2 ženy + 1 trenér + 1 vedoucí

Článek 50. V případě, že oddíl/klub má v různých výkonnostních stupních soutěží družstev více týmů, musí dodržovat 
následující zásadu: Družstvo nejvyššího výkonnostního stupně musí mít na soupisce minimálně 2 hráče a 1 hráčku 
s nejlepším žebříčkovým pořadím a dále všechny zahraniční hráče vlastnící příslušnou jednoroční licenci ČBaS.

U družstev dalších výkonnostních stupňů se postupuje obdobně (další 2+1 z následujícího žebříčkového pořadí), ale již bez 
zahraničních hráčů s jednoroční licencí.

Mezi více družstvy jednoho oddílu/klubu hrajícími stejnou soutěž, není uvedené pravidlo podmínkou. 

Tento článek platí v plném rozsahu pro všechny mistrovské soutěže družstev, baráž a kvalifikaci.

Článek 51.
Hráče, který není dosud uveden na soupisce žádného z družstev, může klub-oddíl kdykoliv připsat na soupisku 
kteréhokoliv ze svých družstev v souladu s čl. 47 a 48 SŘ.

Článek 52.
Hráče, který již byl nebo je uveden na soupisce jednoho z družstev, může klub-oddíl přepsat na soupisku jiného 
svého družstva pouze v těchto případech:

- z družstva hrajícího nižší soutěž do družstva vyšší soutěže kdykoliv, tj. i tehdy, jestliže již nižší soutěž 
hrál;
- z družstva hrajícího vyšší soutěž do družstva hrajícího nižší nebo stejnou soutěž jen tehdy, jestliže 
ještě nehrál a nebyl uveden v zápise o utkání této vyšší soutěže.

Článek 53.
Všechny změny uvedené v čl. 51 a 52 musí klub-oddíl hlásit řídícímu soutěže do 1 týdne po úpravě soupisky.
Změny jsou platné až po schválení příslušnou STK.

Článek 54.
Hráč, který je připisován dodatečně na soupisku bez předchozího schválení řídícím soutěže, může za toto 
družstvo startovat v jednom utkání.
V případě dvoukolového systému soutěže v prvním a druhém utkání téhož dvoukola. 
V případě turnajového uspořádání na jednom turnaji. 
Všechny uvedené varianty však za předpokladu, že oddíl – klub nahlásí tyto změny řídícímu soutěže do 1 týdne 
k dodatečnému schválení.
Neučiní-li tak nebo zjistí-li STK, že připsáním hráče byla porušena ustanovení SŘ, potrestá družstvo podle čl.
41.
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Článek 55.
Škrtnout hráče ze soupisky, aniž byl připsán na soupisku jiného družstva lze kdykoliv. Škrtnutí však musí být 
oznámeno podle čl. 53.

Článek 56.
Každý hráč může startovat nejvýše ve dvou zápasech v různých disciplínách; v případě uspořádání soutěže na 13 
či 11 zápasů je počet startů jednoho hráče vymezen rozpisem soutěže.

Článek 57.
Pro soutěže družstev je možno volit tuto strukturu utkání:
Disciplína                       počet zápasů v utkání

13 11 8 7 7 5
dvouhra mužů 4 4 3 3 2 1
dvouhra žen 2 2 1 1 2 1
čtyřhra mužů 3 2 2 1 1 1
čtyřhra žen 2 1 1 1 1 1
smíšená čtyřhra 2 2 1 1 1 1

Článek 58. 
Minimální počet hráčů v utkání je stanoven s ohledem na možnou strukturu takto:

počet zápasů v utkání:                  počet mužů: počet žen:
13 3 2
11 3 1
8 2 1
7a 2 1
7b 2 (1) 1 (2)
5 1 1

Článek 59.
Pro mistrovské soutěže je počet zápasů v utkáních i struktura utkání dána rozpisem soutěže na příslušné soutěžní 
období.

Článek 60.
Kvalifikační soutěž nebo baráž o postup do vyšší soutěže se pořádá v každém případě ve struktuře utkání a 
složení družstva v jakém se příslušná vyšší soutěž v daném soutěžním období hraje.

Článek 61.
Systém soutěží družstev je možno volit z následujících možností - systém hry viz také příloha č. 1:

a) mistrovský systém (každý s každým) dvoukolové v termínech a na místech podle vylosování, resp. 
varianty tohoto systému

b) skupinový systém (při 8 a více účastnících v soutěži)
c) jednorázově - soustředěním družstev na jednom místě s možností uplatnit jak systém mistrovský, tak 

skupinový.

Článek 62.
Rozlosování mistrovských soutěží provádí STK, která soutěž řídí při respektování těchto podmínek:
- startují-li v soutěži dvě družstva téhož oddílu – klubu, musí se utkat v prvním kole (neplatí při turnajovém 
uspořádání skupinovým systémem)

Článek 63.
Je-li v utkání více zápasů téže disciplíny, nesmí být sestavou porušeno či přehozeno pořadí soupisky. 
U čtyřher platí zásada, že lepší součet žebříčkového pořadí určuje pořadí čtyřhry a totéž platí i pro smíšené 
čtyřhry (hráč bez umístění = poslední místo žebříčku). Při rovnosti součtu rozhoduje nejvyšší pořadí hráče na 
žebříčku příslušné disciplíny. V případě, že nikdo z hráčů nemá žebříčkové pořadí, rozhoduje součet 
soupiskového pořadí.

Článek 64. 
Před zahájením utkání předají vedoucí družstev úplné sestavy vrchnímu rozhodčímu a to výhradně z hráčů 
přítomných utkání. Od okamžiku seznámení soupeřů se sestavami se již nesmí tyto odevzdané sestavy měnit. 
Pokud nemá družstvo k dispozici kompletní sestavu , musí do zápisu v souladu s předepsaným formulářem  
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nasazovat hráče postupně od l. dvouhry ( l. čtyřhry ). Není přípustné proškrtnout (skrečovat ) 1.dvouhru a obsadit 
až 2.a 3.dvouhru, či nepostavit 1. čtyřhru ale obsadit  až druhou.
Utrpí-li některý hráč zranění nebo je stižen nevolností, pro které nemůže zápas dokončit, je zápas skrečován ve 
prospěch soupeře. Pro další zápas může být nahrazen jiným hráčem při respektování článku 56 a 63. 
Pokud není pořadí zápasů určeno v rozpisu soutěže, dohodnou se na pořadí vedoucí družstev. Nedojde-li 
k dohodě, určí pořadí zápasů vrchní rozhodčí.

Článek 65. 
Zápasy sehrané v nesprávném pořadí hráčů nebo jinak porušující ustanovení, jakož i zápasy nesehrané, budou 
kontumovány ve prospěch soupeře.

Článek 66.
Termíny a pořadí utkání určuje STK v rozpisu soutěže, který je závazný pro všechny její účastníky.

Článek 67.
Jednotlivá utkání musí být sehrána v termínech určených rozpisem, pokud se soupeři písemně nedohodnou, že 
utkání sehrají před stanoveným termínem. Dojde-li k této dohodě, je povinen pořádající klub-oddíl uvědomit 
písemně STK.

Článek 68.
Přeložit utkání na dobu po určeném termínu nebo na náhradní termín může pouze STK, a to jen v případě, že 
jsou alespoň dva členové družstva pověřeni státní representací a klub-oddíl o to požádá, nebo ze zcela 
výjimečných a závažných důvodů.
Žádost o přeložení utkání na pozdější dobu nebo na náhradní termín musí klub-oddíl podat nejpozději 14 dnů 
před termínem stanoveným rozpisem a navrhnout v ní alespoň dva v úvahu přicházející termíny pro sehrání 
utkání.
Tato žádost musí být zaslána STK a její opis doporučeně soupeři, resp. soupeřům, kteří jsou povinni vyjádřit se 
do 3 dnů po obdržení k navrženým termínům. Nesouhlasí-li se žádným z nich, určí termín při vyhovění žádosti 
STK.
Porušení tohoto článku posuzuje STK, která má právo provinivší se družstvo potrestat i kontumací utkání.

Článek 69.
Začátky utkání musí být v mistrovských soutěžích stanoveny rozpisem soutěží.

Článek 71.
V případě, že se jedno družstvo na utkání z vlastní viny nedostaví v čase daném propozicemi utkání
, skrečuje se utkání ve prospěch soupeře.
Tato skreč podléhá schválení STK, která soutěž řídí.

Článek 72.
Vrchní rozhodčí k řízení utkání je delegován KR.

Článek 73.
Vrchní rozhodčí provede kontrolu dokladů (soupiska, licence apod.) soutěžících družstev, vede zápis o utkání a 
rozhoduje o stížnostech a námitkách družstev.
Jestliže vedoucí družstev s rozhodnutím vrchního rozhodčího nesouhlasí, uvede toto do zápisu o utkání.

Článek 74. 
Hlavní rozhodčí nebo čárové rozhodčí určí vrchní rozhodčí rovným dílem z hráčů, kteří mají v příslušných 
zápasech volno.

Článek 75.
Zápisy o utkání na předepsaném formuláři (příloha č. 5a nebo 5b) musí být pořízeny čitelně a vyplněny ve všech 
rubrikách.

Článek 76.
Způsob hodnocení výsledků je určen rozpisem soutěže pro příslušné soutěžní období.
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Článek 77.
Při kontumaci některého zápasu se započítává do celkového výsledku utkání výsledek zápasu podle pravidel 
badmintonu článek 9.3, 9.4 a článek 20 s přílohou 3.
Při kontumaci celého utkání je jeho výsledek součtem kontumací všech jednotlivých zápasů.

Článek 78.
Dojde-li k vyhlášení kontumačního výsledku jednoho nebo více zápasů v utkání z viny obou družstev, 
nezapočítává se z těchto zápasů nic do konečného výsledku utkání.
Dojde-li k vyhlášení kontumačního výsledku utkání z viny obou družstev, započítává se oběma shodně záporné 
skóre u všech zápasů a setů.

Článek 79.
Vítězem soutěže se stává družstvo, které získalo největší počet bodů. Pořadí dalších družstev určuje rovněž počet 
získaných bodů.

Článek 80.
V případě stejného počtu získaných bodů rozhoduje:
- rozdíl celkového skóre vyhraných a prohraných zápasů
- rozdíl celkového skóre vyhraných a prohraných setů
- rozdíl celkového skóre vyhraných a prohraných míčků

Článek 81.
STK má právo v rozpisu soutěže pro příslušné soutěžní období upravit způsob hodnocení družstev při dosažení 
rovnosti bodů.

Článek 82.
Ve všech utkáních mají být zásadně sehrány všechny zápasy, z nichž se utkání skládá. Skutečnost, že jedno 
družstvo již získalo potřebný počet bodů pro vítězství v utkání, není důvodem k nesehrání zbývajících zápasů.

Článek 83.
Je-li nutno přerušit utkání z technických důvodů, je povinností pořádajícího klubu-oddílu učinit všechna opatření 
k tomu, aby v utkání mohlo být co nejdříve pokračováno.
Je-li technická porucha trvalejšího rázu a nepřichází-li v úvahu možnost dohrání utkání po vzájemné dohodě 
v týž nebo následující den, poznamená se to do zápisu o utkání a utkání se dočasně ukončí.
Nedohodnou-li se vedoucí družstev na termínu dohrání, rozhodne o něm STK. V uvedeném případě „přerušení“ 
se zapíše stav zápasu na rubu zápisu o utkání. Zápasy, které zůstaly rozehrány, se dohrávají v tom stavu, v němž 
byly zastaveny).

Článek 84.
Ztratí-li zápas sportovní charakter nebo dojde-li na hřišti (dvorci) k výtržnosti, k neuposlechnutí příkazu 
hlavního resp. vrchního rozhodčího nebo ke svévolnému odmítnutí některého z družstev pokračovat ve hře, 
vrchní rozhodčí utkání předčasně ukončí.
Předčasné ukončení utkání s udáním důvodů se zapíše do zápisu o utkání. O výsledku i dalších důsledcích 
rozhodne STK.

Článek 85.
Dojde-li k dočasnému přerušení utkání, k jeho dočasnému či předčasnému ukončení, je pořadatel, povinen zaslat 
originál zápisu o utkání do 48 hodin STK.

Článek 86.
Není-li rozpisem soutěže stanoveno jinak, je pořadatelem utkání vždy klub-oddíl, který je uveden v rozlosování 
soutěže na prvním místě.
Pořádající klub-oddíl se může dohodnout se soupeřem a vzdát se volby tělocvičny nebo pořadatelství 
vzájemných utkání. Je však povinen tak učinit, nemá-li pro termín stanovený rozpisem soutěže k sehrání utkání 
k disposici vyhovující a ke hře schopnou tělocvičnu a sehráním v jiné tělocvičně by se zvýšily náklady 
hostujícího družstva (viz též článek 21 SŘ ).

Článek 87. 
Pořádající klub-oddíl má především tyto povinnosti:

a) učinit všechna opatření pro regulérní průběh utkání
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b) oznámit delegovanému vrchnímu rozhodčímu faxem či doporučeně písemně nejpozději 14 dní předem 
místo, hodinu a den zahájení utkání (platí pouze pro I. a II. ligu). Toto oznámení musí zaslat stejným 
způsobem i hostujícímu družstvu, pokud došlo ke změně ve srovnání s Rozpisem soutěží pro příslušné 
soutěžní období

c) zajistit vrchnímu rozhodčímu vyhovující nocleh, požádá-li o to a být nápomocný v této věci i pro 
hostující družstvo

d) odeslat do 48 hodin od skončení nebo přerušení utkání STK originál zápisu o utkání
e) v případě, že pro hostující družstvo zajišťuje noclehy a toto družstvo je nepoužije, má pořádající klub-

oddíl nárok na úhradu nákladů.

Článek 88.
Hostující klub-oddíl má především tyto povinnosti:

a) sehrát utkání i v jiném místě, nežli je uvedeno v přihlášce do soutěže, nezvýší-li se tím náklady na 
cestovné

b) požádat pořádající klub/oddíl  nejpozději do 12 dnů před stanoveným dnem o pomoc při zajištění 
noclehů

c) dostavit se k utkání podle termínového kalendáře a rozpisu soutěže i tehdy, jestliže nebyl pořadatelem 
pozván.

HLAVA V. – HRACÍ ŘÁD JEDNOTLIVCU

Článek 89.
Mistrovské soutěže jednotlivců jsou pořádány v této struktuře:
a) celostátní – Mistrovství ČR

dospělých
dorostu = U – 19
ml. dorostu = U – 17
starších žáků = U – 15
mladších žáků = U – 13
veteránů

b) oblastní/sdružené krajské/ - Oblastní přebor
dospělých
dorostu = U – 19
ml. dorostu = U – 17
starších žáků = U – 15
mladších žáků = U – 13
veteránů

c) krajské – Krajský přebor
dospělých
dorostu = U – 19
ml. dorostu = U – 17
starších žáků = U – 15
mladších žáků = U – 13
veteránů

Ostatní povolené nemistrovské soutěže – turnaje (viz. HLAVA VII.) jsou uvedeny v rozpisu soutěží na příslušné 
soutěžní období.

Článek 90.
Pořádání soutěží nebo turnajů zpravidla svěřuje STK některému z badmintonových oddílů – klubů.

Článek 91.
Pořadatel soutěže (turnaje) je povinen vydat nejpozději 4 týdny před zahájením soutěže její propozice, které 
musí obsahovat tyto základní údaje:
- název soutěže (turnaje), místo a dobu trvání
- složení organizačního výboru včetně vrchního rozhodčího a řízení soutěže (ŘS) – Match Control
- termín a adresu pro podání přihlášek
- ubytování a hospodářské podmínky
- termín losování 
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Článek 92.
V mistrovských soutěžích se vypisují vždy všechny disciplíny, tj. dvouhra mužů, čtyřhra mužů, dvouhra žen, 
čtyřhra žen a smíšená čtyřhra.

Článek 93.
Z hlediska systému soutěže lze volit z těchto možností:
a) vylučovací systém na jednu porážku (tzv. mistrovský)
b) vylučovací systém na dvě porážky
c) skupinový systém – varianta I. nebo varianta II. (viz příloha č. 1)
Zvolený systém musí být dán vždy předem rozpisem soutěže na příslušné období.

Článek 94.
Právo účasti na mistrovských soutěžích je dáno rozpisem soutěže. Tento rozpis má respektovat tyto základní 
skutečnosti:
- počet účastníků
- právo  přímé účasti
- rozsah případné kvalifikace

Článek 95.
Hráč, který má právo startu, se musí na příslušnou soutěž přihlásit, a to v termínu určeném propozicemi. 
Přihláška musí obsahovat:

- jméno a příjmení, rodné číslo
- adresu bydliště včetně PSČ, název oddílu – klubu
- disciplínu, do které se přihlašuje
- případnou závaznou objednávku noclehů.
- kontaktní spojení

Článek 96.
U kategorií mládeže musí oddíl-klub zajistit pro své hráče startující na soutěži doprovod zodpovědného 
pracovníka staršího 18 let (týká se i soutěží družstev).

Článek 97.
Pro uspořádání a řízení mistrovské soutěže či turnaje určí pořadatel organizační výbor, který je složen nejméně 
ze tří pracovníků, z nichž vrchní rozhodčí musí být delegován nebo jmenován KR. 

Článek 98.
Losování se provádí v den a hodinu uvedenou v propozicích. Losování je veřejné a je přizván vrchní rozhodčí.

Článek 99.
Nasazení hráčů se provádí ve smyslu hracího řádu viz. čl. 127 a rozpisu soutěže.

Článek 100.
Při losování je nutno dodržet zásadu (pokud je to možné), aby se v prvém kole neutkali hráči téhož oddílu klubu. 
Úvodní kolo nazýváme vždy 1. Kolo a ne předkolo.

Článek 101.
Výsledek rozlosování musí být oznámen nejpozději při začátku turnaje. Po zahájení nelze doplňovat další 
účastníky na volná či uvolněná místa.

Článek 102.
Ve čtyřhrách může být losována pouze kompletní dvojice, nikoliv samotný hráč, ke kterému by se případně 
přihlásil spoluhráč dodatečně.
V případě, že některému hráči čtyřhry chybí po losování a před zahájením partner (zranění, nedostaví se 
k soutěži), může vrchní rozhodčí nahradit před zahájením na jeho žádost jiného spoluhráče. Je-li nový spoluhráč 
na vyšším místě žebříčku ve čtyřhrách než původně uvedený hráč, musí být vyžádán souhlas nejbližší soupeřící 
dvojice. Pokud by součet žebříčkového pořadí nově složené dvojice byl nižší než součet některé z nasazených 
dvojic, musí být vyžádán i souhlas nasazených párů.

Článek 103.
Ve všech případech je pořadatel povinen připravit časový program, který před zahájením soutěže zveřejní.
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V tomto časovém programu je uvedena přibližná doba nasazení zápasů. Tento program se zpravidla vyznačuje u 
příslušných kol soutěží a zápasů v hracích plánech.

Článek 104.
Pokud nelze tento časový program dostatečně spolehlivě určit, musí být v hracím plánu alespoň vyznačeno 
pořadí zápasů s posledním v prvém dnu turnaje a zahajovacím zápasem druhého dne soutěže – turnaje.

Článek 105.
Pokud jsou pro řízení zápasů určováni jako hlavní rozhodčí hráči, musí být s nasazením na dvorec seznámeni 
minimálně s pětiminutovým předstihem.

Článek 106.
Pořadatel není oprávněn požadovat, aby hráči turnaje byli po celou dobu trvání nepřetržitě připraveni 
k okamžitému nastoupení k zápasům bez jakéhokoliv časového rozvrhu.
Naproti tomu, však není pořadatel povinen vyvolávat hráče k zápasům, jestliže je časový program ve smyslu čl. 
103 a 104 všeobecně znám.

Článek 107.
Hráč je povinen dostavit se k prezentaci v hodinu určenou propozicemi soutěže a seznámit se s časovým 
programem.

Článek 108.
V krátkodobé soutěži má jeden vzdaný (skrečovaný z vlastní viny) zápas za následek vyškrtnutí ze soutěže a 
anulování všech dosud odehraných zápasů v disciplíně, kam se přihlásil.

Článek 109.
V dlouhodobé soutěži má třetí vzdaný zápas za následek vyškrtnutí ze soutěže a  anulování všech dosud 
odehraných zápasů v disciplíně.

HLAVA VI. – K HRACÍM ŘÁDŮM DRUŽSTEV A JEDNOTLIVCŮ

Článek 110.
Hrozí-li v soutěži družstev podle názoru vedoucího družstva, v soutěži jednotlivců podle názoru hráče 
samotného, porušení tohoto SŘ, nebo ostatních sportovních dokumentů badmintonu, má právo upozornit 
vrchního rozhodčího a požádat o okamžité rozhodnutí.

Článek 111.
V soutěži družstev projedná vrchní rozhodčí před svým rozhodnutím upozornění s vedoucími startujících 
družstev, v soutěži jednotlivců s hráčem samým.
Obsah upozornění a své rozhodnutí o něm napíše v soutěži družstev do zápisu o utkání a v soutěži jednotlivců do 
zprávy, kterou zašle STK příslušné soutěže.

Článek 112.
V mistrovských soutěžích družstev může proti rozhodnutí vrchního rozhodčího podle čl. 110 a 111 podat řádně 
zdůvodněné a podle potřeby doložené, písemné námitky do 1 týdne po ukončení nebo přerušení utkání výbor 
oddílu – klubu, doporučeným dopisem zaslaným příslušné STK.
K námitkám musí být připojen doklad o zaplacení peněžitého vkladu podle čl. 114 a doklady (podací lístky) o 
tom, že jejich opisy byly současně odeslány doporučeně vrchnímu rozhodčímu a oddílu – klubu soupeře, kteří 
jsou také povinni do 8 dnů po jejich obdržení zaslat své vyjádření k nim.
Za námitku se také považuje v soutěži družstev vyjádření uvedené v zápise o utkání. Tato námitka však 
nepodléhá vkladu.
Tato ustanovení nezbavují družstvo, které námitku podalo, respektovat ostatní ustanovení tohoto řádu.

Článek 113.
O všech námitkách i námitkách podaných výborem badmintonového oddílu – klubu podle čl. 112 rozhoduje 
STK příslušného VV svazu, a to nejpozději do 30 dnů po jejich obdržení.

Článek 114.
Námitky musí být doloženy peněžitým vkladem, který za:
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soutěž: celostátní oblastní krajský okresní
složí jednotlivci: 300,- Kč 200,- Kč 100,- Kč 50,- Kč
složí družstva 800,- Kč 400,- Kč 200,- Kč 100,- Kč

Článek 115.
Peněžitý vklad se poukáže VV svazu poštovní poukázkou.
Bylo-li námitkám vyhověno nebo byly-li vzaty zpět před zahájením jejich projednávání, vklad se vrací.
V ostatních případech propadá ve prospěch svazu, který o nich rozhodoval.

Článek 116.
Námitky, které byly podány po stanovené lhůtě, jakož i námitky, které nebyly doloženy peněžitým vkladem, se 
odmítnou a neprojednávají.
V ostatních případech musí být námitky věcně projednány a rozhodnutí o nich vydáno písemně a zdůvodněno.
Písemné vyjádření se doručí vždy tomu, kdo námitku podal.

Článek 117.
Proti písemnému rozhodnutí o námitkách lze podat v odůvodněných případech do 15 dnů ode dne jeho doručení 
písemné odvolání. O odvolání rozhoduje VV příslušné STK, a to do 30 dnů po jeho doručení.

Článek 118.
Odvolání se podává písemně doporučeným dopisem zaslaným VV badmintonovému svazu, kterému o něm 
přísluší rozhodnout. Má být řádně zdůvodněno a doloženo zaplacením peněžitého vkladu ve výši jak je uvedeno 
v čl. 114.

Článek 119.
VV svazu, který soutěž řídí, je povinen odvolání projednat a písemně sdělit své rozhodnutí tomu, kdo odvolání 
podal. Rozhodnutí VV svazu je konečné.

Článek 120.
Proti právoplatnému rozhodnutí, které by bylo v rozporu s některou platnou normou – dokumentem 
badmintonového svazu, je možno podat stížnost.
Stížnost se podá revizní komisi (RK) svazu badmintonu.

HLAVA VII. – SOUTĚŽ GRAND PRIX

Článek 121.
Pro zajištění dostatečných herních možností a pro potřeby průběžného srovnávání výkonnosti hráčů badmintonu 
a dále pro určení pořadí hráčů na celostátním žebříčku, který je základním podkladem pro udělování 
výkonnostních tříd (VT) a určuje právo startů v MČR i GPB, je každoročně organizována soutěž GRAND PRIX 
(GP).

Článek 122.
Podrobný rozpis zásad a podmínek soutěží GP musí být vždy součástí Rozpisu soutěží pro příslušné soutěžní 
období.

Článek 123. - 133.
Neobsazeny.

HLAVA VIII. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 135.
Soutěžní řád badmintonu obsahuje tyto přílohy:
Příloha č. 1. Systém hry (počet stran 3)
Příloha č. 2. Hrací plán pro nasazení na 1 porážku (počet stran 4)
Příloha č. 3. Hrací plán na dvě porážky (počet stran 6)
Příloha č. 4. Soupiska družstva – vzor (počet stran 1)
Příloha č. 5. Zápis o utkání smíšených družstev (počet stran 2)
Příloha č. 6. Přestupní lístek – ohlášení přestupu (počet stran 1)
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Článek 136.
Tento Soutěžní řád nabývá platnosti dnem 10. 8. 2015.

Schváleno dne 8. 8.2015 Ivan Škácha
předseda STK ČBaS 




