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Opavská Badmintonová Liga
Pravidla
1.

Základní informace

1.1 Kategorie dvouhra a čtyřhra mužů a žen a mix.
1.2 Vstup do ligy kdykoliv v průběhu roku. Hra od počátku nejbližšího následujícího kola.
1.3 Hrací místa individuální splňující regulérní badmintonový kurt a prostor.
1.4 Míčky vlastní, prioritně míče Yonex Mavis 350 s korkovou hlavou rychlost – modré, žlutý nylon, dále
dle dohody hráčů.
1.4 Průběžné informace a výsledky naleznete na http://www.badmintonopava.cz/Liga.html.
1.5 Právo účasti mají všichni badmintonoví nadšenci.
1.6 Přihlášení, zasílání výsledků, dotazy, vše na info@badmintonopava.cz .
2.

Organizace a systém hry

2.1 Liga je postavena na systému skupin, které jsou navázaný ve tvaru pyramidy. Pyramida má čtyři
linie o 1, 2, 4 a 8 skupinách. Skutečný stav je upravován dle počtu hráčů.
Viz. náčrt. http://www.badmintonopava.cz/opavska_badmintonova_liga_-_system_skupin.pdf
2.2 Hraje se ve skupinách o 4 hráčích. Výjimečně může být skupina o 3 nebo 5 hráčích. Všichni mezi
sebou odehrají zápas.
2.3 Každý zápas se hraje na 2 vítězné sety do 21 bodů o 2 max. do 30.
2.4 Začátek nového kola je vždy 15. v daném měsíci.
2.5 Konec každého kola je vždy 14. v měsíci následujícím po měsíci zahájení. Nejpozději k tomu dni je
nutno doručit zápis výsledků.
2.6 Výsledky se zasílají hromadně, buď všechny své zápasy, anebo všechny zápasy celé skupiny.
Zasílá-li jeden hráč výsledky za celou skupinu, dává ostatní hráče do mailové kopie, aby si mohly
překontrolovat zápis.
2.7 Výsledky se zapisují a zasílají v excelovském souboru, který dostává každý hráč na počátku
kola, ve kterém je přehled zápasů. Excelovský soubor je zpět zasílán v nezměněné podobě
a formě, jedinou změnou je dopsání výsledků
3.

Postup a bodování

1.1 Přestupy mezi jednotlivými liniemi jsou dány základními zásadami:
- ze skupiny I. linie sestupují poslední dva hráči
- ze skupin II. linie postupuje po jednom hráči a dva hráči sestupují
- ze skupin III. linie postupuje po jednom hráči a dva hráči sestupují
- ze skupin IV. linie postupuje po jednom hráči
- směr přeskupení bude činěn s cílem maximalizace promíchání soupeřů
- od výše uvedeného se může odchýlit a to především v závislosti počet hráčů
- systém přeskupování pro jednotlivá kola bude znám vždy na počátku kola, ale i toto může být
změněno v návaznosti na změny odchozí a nově příchozí hráče.
- v případě postupu rozdílného počtu hráčů z jednotlivých skupin stejné linie se bude mezi hráči
určovat pořadí dle stejných podmínek, jak funguje losovací program švýcar, viz.
http://www.losovani.wz.cz/faq001.pdf
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1.2 V průběhu ligy po jednotlivých kolech se bude vést celkové průběžné pořadí ligy, které bude dáno
počtem získaných bodů v jednotlivých kolech, kde budou získávány dle umístění.
1.3 Pravidla pro přidělování bodů:
- skupina v I. linii
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

20 bodů
18 bodů
16 bodů
13 bodů
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4. místo

14 bodů
12 bodů
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8 bodů
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10 bodů
9 bodů
7 bodů
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1. místo
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3 bodů
2 bodů
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- skupiny v II. linii

- skupiny v III. linii

- skupiny v IV. linii

4.

Hra

4.1 Hraje se dle pravidel ČBaS - http://www.czechbadminton.cz/pravidla-rady.
4.2 Termín a místo utkání si hráči domlouvají individuálně. Změna dohodnutých parametrů utkání je
nutná minimálně 24 hodin před plánovaným termínem.
4.3 Všichni hráči mají povinnost zapisovat výsledky do souboru, který bude vždy na počátku kola
rozeslán. Soubor bude obsahovat přehled soupeřů a kontakty.
4.4 Případné neodehrané utkání je skrečováno v neprospěch “viníka” s výsledkem 14:21, 14:21. Pokud
nebude stanoven viník skrečovaného zápasu, bude zápas anulován.
4.5 V případě opakujících se problémů při domlouvání a realizaci zápasů může organizátor ligy
rozhodnout o vyloučení hráče.
5.

Další

5.1 Sporné případy řeší organizátor.
5.2 Zakončení ligy v červnu, včetně závěrečného setkání a předání cen.
5.3 Nedílnou součástí těchto pravidel pro jednotlivé ročníky jsou Organizační xxx/xxx, které upřesňují a
blíže specifikují daný ročník.
5.4 Účast na vlastní nebezpečí a svou zodpovědnost. Česká společnost tělovýchovného lékařství
doporučuje i pro účastníky rekreačních turnajů neregistrovaných absolvování zdravotní prohlídky v
intervalu 1 roku.
5.5 Podáním přihlášky do ligy potvrzuje hráč souhlas se zněním s Pravidly a Organizačním.
5.6 Organizátor má právo na odůvodněné změny.
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