
 

Pravidla TALENT LIGA družstev U13 a U15 
 
 

1. Družstvo tvoří 2 chlapci a 2 dívky. 

2. Hraje se 1.DCH, 2.DCH, 1.DD, 2.DD, 1ČCH, 1ČD, 1.SČ, 
2.SČ. 

3. Jedno utkání se hraje na 8 zápasů. Za vyhraný zápas jsou 2 body, 
za remízu 1 bod. 

4. Zápas jsou 2 sety do 11 bodů bez nastavení. 

5. Jeden hráč může v jednom utkání hrát 3 zápasy. 

6. Družstva startují na soupisku potvrzenou před začátkem 
každého kola. Hráči nemusí být z jednoho klubu a je možné 
hráče dopisovat na soupisku po celý rok. Jsou naplánovaná 4 
kola.  

7. Každá liga má 4 družstva. 

8. Nasazení pro první kolo do lig bude tvořit součet bodů ve DH,ČH 
a SČ u všech 4 hráčů.  Přihlášení nového družstva v již rozehrané 
soutěži je možné, ale pořadatel ho zařadí do poslední ligy. 

9. Po odehrání celého kola první družstvo postupuje  pro další kolo 
do vyšší ligy a poslední naopak sestoupí. 

10. Při rovnosti bodů ve skupině rozhoduje rozdíl vyhraných a 
prohraných zápasů. Rozdíl vyhraných a prohraných setů. 
Vzájemný zápas. Rozdíl setů ve vzájemném zápase. Rozdíl 
vyhraných prohraných míčů ve vzájemném zápase. Los. 

11. Za každé odehrané kolo se budou udělovat body dle umístění: 
1.Liga: 

                               1.místo: 12 bodů, 2.místo: 11 bodů, 3.místo: 10 bodů,        
                               4.místo: 9 bodů 
                            2.Liga: 
                                1.místo: 8 bodů, 2.místo: 7 bodů, 3.místo: 6 bodů,  
                                4.místo: 5 bodů 



                             3.Liga: 
                                 1.místo: 4 body, 2.místo: 3 body, 3.místo: 2 body  
                                 4.místo: 1 bod   
                          V případě, že se družstvo neúčastní jednoho z kol, nezíská žádný  
                          bod a padá do další ligy. Případné doplnění pravidel domluvíme  
                           u 1. kola.    

12. Chceme touto soutěží umožnit, aby si mladí hráči mohli 
vyzkoušet jak dvouhru, tak ale především párové disciplíny.  
Hráči a hráčky tak dostávají příležitost najít si svoji oblíbenou 
disciplínu.  Do budoucna nám to umožní, abychom mohli i v ČR 
začít mladé hráče specializovat na párové disciplíny.  

13. Zahraniční družstvo zařadí pořadatel. 
 

 
Zpracoval: Pavel Maňásek, trenér Badminton Rychnov nad Kněžnou, z.s. 

 
 
 

 
Parkování v ulici „Na Drahách“ – GPS: 50°9'44.907"N, 16°16'51.58"E  

 
 
 
 

 



Pohled na tělocvičnu a vchod:  
 

 
 

 


