
SK Jupiter a TJ Bílá Hora Plzeň 
 

vypisují v sezoně 2012 / 2013  
 

4. ročník 
 

JuBH Cup 
 

      Všeobecná ustanovení :  
 

Řízení soutěže :  
Tomáš Knopp (SK Jupiter) - skjupiter@centrum.cz   tel. 775357057 
Adam Čechura (TJ Bílá Hora Plzeň) - bila.hora@centrum.cz   tel. 608919254 
 

      Technická ustanovení : 
 

Do JuBH Cupu se započítávají výsledky z předem vybraných turnajů GPD, které proběhnou v rámci 
sezony 2012/2013. 
V sezoně 2012/2013 je JuBH Cup vypsán pro VŠECHNY disciplíny, tedy DVOUHRY (muži, ženy), 
ČTYŘHRY (muži, ženy) a MIX. 
 
JuBH Cup je tvořen těmito čtyřmi turnaji:  
 

      22.9.2012  GPD - TJ Bílá Hora Plzeň  
20.10.2012  GPD - SK Jupiter 
9.2.2013  GPD - TJ Bílá Hora Plzeň 
?.?.2013  GPD - SK Jupiter (v rámci „Cédečka“)  

 
     (termíny budou zveřejněny v termínovém kalendáři na  www.zpcbadminton.cz )    
       
      Právo účasti : 
 
      Každý, kdo splňuje podmínky účasti na turnajích GPD stanovené Západočeským badmintonovým     
      svazem v rozpisu soutěží pro sezonu 2012/2013. 
      Divoké karty pro účast na výše uvedených turnajích GPD mohou být uděleny jen v souladu s rozpisem     

soutěží ZpčBaS a po shodě obou pořádajících klubů. Týká se to hráčů(ek), kteří výkonnostně patří na 
turnaje GPD, o pár bodů nesplnili limit stanovený STK ZpčBaS a v minulosti nikdy nevyhráli v dané        
disciplíně JuBH Cup 

 
      Podmínky pro celkové umístění v JuBH Cupu : 
 

Každý, kdo chce bojovat o poháry JuBH a další ceny, musí v dané disciplíně absolvovat alespoň 2 ze 4 
vypsaných turnajů. V případě nesplnění této podmínky nebude hráč(ka)-(dvojice) figurovat v dané 
disciplíně v konečných výsledcích. Ve smíšené čtyřhře musí absolvovat alespoň 2 ze 4 turnajů se 
stejným spoluhráčem(kou).  

       
Hrací systém jednotlivých disciplín:  
 
Tento hrací systém platí pro všechny 4 turnaje JuBH Cupu 
 
- mix - K.O. systém + minimálně 1 zápas o pořadí 
- dvouhra mužů i žen - K.O. systém + minimálně 1 zápas o pořadí 
- čtyřhra mužů i žen  - skupinový systém + minimálně 1 zápas o pořadí 
 
Systém bodování:  
 
Na turnajích započítaných do JuBH Cupu (tedy 4 předem dané turnaje GPD), získávají hráči(ky) za svá 
umístění body do republikového žebříčku dle tabulek ČBaS a NAVÍC získávají body i do samostatné 
tabulky v rámci JuBH Cupu. Tyto body jsou rozdílné od bodů do republikového žebříčku a rozdělují se 
následujícím systémem : 
 
Vítěz získá tolik bodů, kolik se turnaje v dané disciplíně zúčastní hráčů(dvojic), druhý má o bod méně, 
třetí o dva méně  atd. Poslední dostává jeden bod. K tomu se ještě připočítává bonus pro první 4 takto: 
první +4, druhý +3, třetí +2, čtvrtý +1. 



V mužské a ženské čtyřhře získává body každý z dvojice samostatně na své konto v tabulce JuBH Cupu 
(obdobně jako do žebříčků ČBaS).  
Ve smíšené čtyřhře získává body do tabulky JuBH Cupu dvojice. Při změně spoluhráče(ky) získává body 
nově sestavená dvojice samostatně. Může se tedy stát, že v tabulce smíšené čtyřhry bude některý 
hráč(ka) vícekrát.  (stejný princip jako světové žebříčky pro párové disciplíny)   
 
Příklad :  
Turnaje se zúčastní 28 hráčů(dvojic), to znamená, ze vítěz dostane do tabulky JuBH Cupu 32(28+4) 
bodů, druhý 30(27+3), třetí 28(26+2), čtvrtý 26(25+1), pátý 24, šestý 23, atd., poslední 1 bod.  
 
V rámci turnaje se pořadatelé budou snažit dle časových možností uspořádat zápasy o pořadí, aby 
docházelo k co nejpřesnějšímu stanovení celkového umístění v rámci turnaje. 
V případě, že turnaj (disciplina) nebude dohrán do konečného pořadí, přidělují se body od 5. až do 
posledního místa vždy průměrným počtem bodů a to v závislosti na umístění. 
 
Příklad :  
Turnaje se zúčastní 28 hráčů(dvojic), na 5.-8. místě dostane každý 22,5 bodu - (24+23+22+21)/4, na 
9.-16. místě – 16.5 bodu (20+19+18+17+16+15+14+13)/8 atd.  

 
      Konečné výsledky :  

 
Do konečných tabulek jednotlivých disciplín se započítávají z možných čtyř turnajů pouze 3 nejlepší 
bodové výsledky. 
Vítězem JuBH Cupu v dané disciplíně se stává hráč(ka)-(dvojice) s největším počtem bodů v konečné 
tabulce po posledním turnaji.  
V mužské a ženské čtyřhře tedy může dojít k situaci (odehrání turnajů s různými spoluhráči), kdy bude 
vítězem vyhlášen pouze jeden hráč(ka).  
Vždy musí být určen vítěz JuBH Cupu a pořadí na 2. a 3. místě. Na dalších místech se připouští dělené 
pořadí. 
 
V případě rovnosti bodů v konečné tabulce rozhodnou následující kritéria v tomto pořadí vyhodnocování: 
1. Součet poměrných umístění ze všech tří připsaných výsledků. Poměrné umístění je vyjádřeno 

zlomkem (umístění/počet účastníků). Čím menší hodnota zlomku, tím lepší poměrné umístění. 
2. Součet absolutních pořadí ze všech tří připsaných výsledků. Rozhodující je, kdo má nižší tento  

součet. 
3. Poměrné umístění z čtvrtého nepřipsaného výsledku. Čím menší hodnota zlomku, tím lepší poměrné 

umístění. Neúčast je brána jako poslední místo. 
4. los 

        
      V  případě rovnosti bodů  v konečné tabulce, kdy jeden z hráčů(ek)-(dvojice) absolvoval 3 turnaje a  
      druhý(á) pouze dva turnaje, bude hráč(ka)-(dvojice) s třemi účastmi umístěn v konečném pořadí před  
      hráče(ku)-(dvojici) se dvěma účastmi - nebudou tedy uplatňována kritéria č. 1-4.       
 

 Příklad : 
Hráči  A i B získají 90 bodů. Jejich 3 nejlepší bodové zisky budou tyto: Hráč A – 30 b. (výhra při 26 
účastnících), 30 b. (2. místo při 28 účastnících), 30 b. (3. místo při 30 účastnících). Hráč B – 28 b. (2. 
místo při 26), 28 b. (3. místo při 28 účastnících), 34 b. (1. místo při 30 účastnících). 

 
Součet poměrných umístění hráče A je  1/26+2/28+3/30 = 0,21 (po zaokrouhlení) 
Součet poměrných umístění  hráče B je 2/26+3/28+1/30 = 0,22 (po zaokrouhlení) 
Lepším ze dvojice je tedy hráč A. 
 

      Ceny :  
 
      Vítězové všech disciplín JuBH Cupu získávají pohár, hráčky a hráči či dvojice na 2. a 3. místě  
      obdrží medaile nebo malé poháry. 
      Každý, komu se povede „Full House“ (účast na všech čtyřech turnajích a ve všech disciplínách),  
      dostane volný vstup na 13.výroční turnaj SK Jupiter. 
      V rámci jednotlivých turnajů budou uděleny diplomy či jiné „akční“ ceny.  
      VŠECHNY ceny se budou předávat při nástupu na 13. výročním turnaji SK Jupiter.   
 
      Závěr :  
       
      Aktuální informace včetně všech výsledků, průběžných tabulek a konečného vyhodnocení najdete      
      na těchto webech : 

- http://www.zpcbadminton.cz 
- http://badminton1.sweb.cz                                                                                                                                                                

                                                                                                                     V Plzni dne 9.9.2012 


