Středočeský Badmintonový svaz, o.s., Wolkerova 2771, 272 01 Kladno
Středočeský badmintonový svaz vypisuje Krajský přebor jednotlivců kategorie dospělých pro rok 2013 –
kategorie C
I.

Všeobecná ustanovení:
1.

Řízení soutěže:
Soutěž řídí Stč BaS o.s. prostřednictvím své STK.

2.

Termín konání:
Dle termínového kalendáře.

3.

Účastníci přeboru:
Hráči a hráčky Středočeského kraje bez omezení účasti.

II. Technická ustanovení:
1.

Předpis:
Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu, soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu.

2.

Systém soutěže:
Všechny disciplíny se hrají systémem na jednu porážku. V případě časových možností či nominačních
potřeb se zápasem o pořadí.

3.

Řízení soutěže:
Vrchního rozhodčího i ostatní funkcionáře přeboru určí pořadatel.

4.

Námitky:
Námitky se podávají podle příslušných ustanovení soutěžního řádu.

5.

Míče:
Hraje se výhradně péřovými míči s korkovou hlavou.

6.

Postupový klíč:
Nominace STK vycházející z umístění hráčů nemajících právo přímé účasti na MČR.

7.

Podmínky účasti:
V případě zjištění nedostatků ve sportovně-technických dokumentech rozhodne vrchní rozhodčí podle
stupně závažnosti
potrestat hráče pořádkovou pokutou do výše 100,- Kč.
nepřipustit hráče do soutěže.

8.

Nasazení:
Nasazení se řídí posledním vydáním průběžného žebříčku.

9.

Umístění:
Hráči, kteří se umístí na prvních místech v jednotlivých disciplínách, získávají titul “Krajský
přeborník”, hráči na 2. a 3. místech diplom.

10. Hospodářské podmínky:
Hráči startují na vlastní náklady či náklady vysílající organizace.
11. Startovné:
100,- Kč za hráče a disciplínu, nebo 240Kč za všechny 3 disciplíny

Středočeský Badmintonový svaz, o.s., Wolkerova 2771, 272 01 Kladno
Středočeský badmintonový svaz vypisuje Oblastní přebor jednotlivců kategorie dospělých pro rok 2014
Postupový turnaj na MČR jednotlivců pro rok 2014

I.

Všeobecná ustanovení:
1.

Řízení soutěže:
Soutěž řídí Stč BaS, o.s. prostřednictvím své STK.

2.

Termín konání:
Dle termínového kalendáře.

3.

Účastníci přeboru:
Hráči a hráčky Středočeského kraje bez hráčů a hráček s přímým postupem na MČR.

II. Technická ustanovení:
1.

Předpis:
Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu, soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu.

2.

Systém soutěže:
Všechny disciplíny se hrají systémem na jednu porážku. V případě časových možností či nominačních
potřeb se zápasem o pořadí.

3.

Řízení soutěže:
Vrchního rozhodčího i ostatní funkcionáře přeboru určí pořadatel.

4.

Námitky:
Námitky se podávají podle příslušných ustanovení soutěžního řádu.

5.

Míče:
Hraje se výhradně péřovými míči s korkovou hlavou.

6.

Postupový klíč:
Nominace STK vycházející z umístění hráčů nemajících právo přímé účasti na MČR.

7.

Podmínky účasti:
V případě zjištění nedostatků ve sportovně-technických dokumentech rozhodne vrchní rozhodčí podle
stupně závažnosti
potrestat hráče pořádkovou pokutou do výše 100,- Kč.
nepřipustit hráče do soutěže.

8.

Nasazení:
Nasazení se řídí posledním vydáním průběžného žebříčku.

9.

Umístění:
Hráči, kteří se umístí na prvních místech v jednotlivých disciplínách, získávají titul “Krajský
přeborník”, hráči na 2. a 3. místech diplom.

10. Hospodářské podmínky:
Hráči startují na vlastní náklady či náklady vysílající organizace.
11. Startovné:
100,- Kč za hráče a disciplínu, nebo 240Kč za všechny 3 disciplíny

Středočeský Badmintonový svaz, o.s., Wolkerova 2771, 272 01 Kladno
Středočeský badmintonový svaz vypisuje Oblastní přebory jednotlivců kategorií U19, U17, U15, U13 pro
sezónu 2013/2014 – postupový turnaj na MČR
I.

Všeobecná ustanovení:
1.

Řízení soutěže:
Soutěž řídí Stč BaS, o.s. prostřednictvím své STK.

2.

Termín konání:
Dle termínového kalendáře.

3.

Účastníci přeboru:
Hráči a hráčky Středočeského kraje bez hráčů a hráček s přímým postupem na MČR.

II. Technická ustanovení:
1.

Předpis:
Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu, soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu.

2.

Systém soutěže:
Všechny disciplíny se hrají systémem na jednu porážku, se zápasy o pořadí v 1. kole dvouher, v
případě časových možností či nominačních potřeb i další.

3.

Řízení soutěže:
Vrchního rozhodčího i ostatní funkcionáře přeboru určí pořadatel.

4.

Námitky:
Námitky se podávají podle příslušných ustanovení soutěžního řádu.

5.

Míče:
Hraje se výhradně péřovými míči s korkovou hlavou, popřípadě plastikovou hlavou.

6.

Podmínky účasti:
V případě zjištění nedostatků ve sportovně-technických dokumentech rozhodne vrchní rozhodčí podle
stupně závažnosti
potrestat hráče pořádkovou pokutou do výše 100,- Kč.
nepřipustit hráče do soutěže.

7.

Nasazení:
Nasazení se řídí posledním vydáním průběžných žebříčků jednotlivých kategorií. Ve způsobu nasazení
se postupuje dle rozpisu GP.

8.

Umístění:
Hráči, kteří se umístí na prvních místech v jednotlivých disciplínách, získávají titul “Krajský
přeborník”, hráči na 2. a 3. místech diplomy.

9.

Hospodářské podmínky:
Viz dospělí

10. Startovné:
50,- Kč za hráče a disciplínu/ U13 a U15
70,- Kč za hráče a disciplínu/ U17 a U19

Středočeský Badmintonový svaz, o.s., Wolkerova 2771, 272 01 Kladno
Středočeský badmintonový svaz vypisuje Krajské přebory jednotlivců kategorií U19, U17, U15, U13
pro sezónu 2014 – kategorie C
I.

Všeobecná ustanovení:
1.

Řízení soutěže:
Soutěž řídí Stč BaS, o.s.prostřednictvím své STK.

2.

Termín konání:
Dle termínového kalendáře.

3.

Účastníci přeboru:
Hráči a hráčky Středočeského kraje bez omezení účasti.

II. Technická ustanovení:
1.

Předpis:
Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu, soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu.

2.

Systém soutěže:
Všechny disciplíny se hrají systémem na jednu porážku, se zápasy o pořadí v 1. kole dvouher, v
případě časových možností či nominačních potřeb i další.

3.

Řízení soutěže:
Vrchního rozhodčího i ostatní funkcionáře přeboru určí pořadatel.

4.

Námitky:
Námitky se podávají podle příslušných ustanovení soutěžního řádu.

5.

Míče:
Hraje se výhradně péřovými míči s korkovou hlavou, popřípadě plastikovou hlavou.

6.

Podmínky účasti:
V případě zjištění nedostatků ve sportovně-technických dokumentech rozhodne vrchní rozhodčí podle
stupně závažnosti
potrestat hráče pořádkovou pokutou do výše 100,- Kč.
nepřipustit hráče do soutěže.

7.

Nasazení:
Nasazení se řídí posledním vydáním průběžných žebříčků jednotlivých kategorií. Ve způsobu nasazení
se postupuje dle rozpisu GP.

8.

Umístění:
Hráči, kteří se umístí na prvních místech v jednotlivých disciplínách, získávají titul “Krajský
přeborník”, hráči na 2. a 3. místech diplomy.

9.

Hospodářské podmínky:
Viz dospělí

10. Startovné:
50,- Kč za hráče a disciplínu/ U13 a U15
70,- Kč za hráče a disciplínu/ U17 a U19

