Severomoravský badmintonový svaz vypisuje

2. ligu SmBaS družstev dospělých 2017/2018
I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
1. Řízení soutěže:
Soutěž řídí VV SmBaS prostřednictvím STK SmBaS
Kontakt: Jan Říha, Novosadský dvůr 762/4, 779 00 Olomouc
Tel.: +420603972356, email: bkomegaolomouc@gmail.com
2. Bankovní spojení:
ČSOB. a. s. číslo účtu: 193578035 / 0300, var. symbol – viz informace na www.smbas.net
3. Účastníci soutěže:
1. TJ Slavoj Český Těšín B
2. BK Kopřivnice B
3. TJ Sokol Klimkovice B
4. SK Badminton Přerov
5. VŠB-VSK TU Ostrava
6. SK p.e.m.a. Opava
7. TJ Sokol Klimkovice C
8. SK Badminton Bohumín
9. SK Vitality
4. Startovné:
Družstva startují na vlastní náklady.
II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
1. Předpis:
Hraje se podle Soutěžního řádu, posledního vydání Pravidel badmintonu a ustanovení tohoto
rozpisu.
2. Řízení soutěže:
Povinností pořadatele je zajistit vrchního rozhodčího.
3. Systém soutěže:
Turnajový systém tvoří dvě části:
a) Základní část
V základní části sehrají družstva utkání každé s každým v průběhu tří kol.
b) Finálová část
Družstva na 1. – 6. místě v základní části (Z1 – Z6) postupují do finálové části, kde sehrají zápasy
v pavouku dle schématu níže. Vítězné družstvo získává právo účasti v kvalifikaci o I. celostátní ligu
– Východní skupina

Základní část:
1. kolo - 14. 10. 2017
utkání
I.: 9.00 hodin
II.
III.

pořadatel: BK Kopřivnice - 12 utkání
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2. kolo - 2. 12. 2017
utkání
I.: 9.00 hodin
II.
III.
IV.

pořadatel: BK Kopřivnice - 13 utkání

3. kolo - 20. 1. 2018
utkání
I.: 9.00 hodin
II.
III.

pořadatel: SK p.e.m.a. Opava - 11 utkání

4. finálové kolo – 17. 3. 2018
5 utkání + utkání o 3. a 5. místo

pořadatel: BK Omega Olomouc - 7 utkání
(Omegacentrum, viz www.omegasport.cz)
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4. Hodnocení utkání:
Vítěz každého utkání získává 3 body, za nerozhodný výsledek získávají obě družstva po 2 bodech,
poražené družstvo získá 1 bod. Za nesehrané utkání nezískává družstvo žádný bod.
Pořadí v tabulce po základní části je určeno:
- počtem získaných bodů
- v případě rovnosti bodů dvou a více družstev rozhoduje:
a) rozdíl celkového skóre vyhraných a prohraných zápasů
b) rozdíl celkového skóre vyhraných a prohraných setů
c) rozdíl celkového skóre vyhraných a prohraných míčů
d) vzájemný zápas v případě rovnosti bodů a) až c) u dvou družstev (při remíze platí pravidlo
pro zápasy v pavoucích)
e) los
Zápasy v pavoucích končí dosažením vítězství v zápase:

-

v případě remízy o postupujícím, vítězi soutěže nebo vítězi o pořadí rozhoduje:
a) rozdíl celkového skóre vyhraných a prohraných setů
b) rozdíl celkového skóre vyhraných a prohraných míčů
c) vítěz zápasu první dvouhry mužů
5. Míče:
Povoleny jsou pouze péřové míče s korkovou hlavou. Míče dodají oba soupeři rovným dílem.
6. Pořádkové pokuty:
Hradí se složenkou na účet SmBaS. Kopie podacího lístku se odesílá na oblastní pracoviště. Do
doby zaplacení je závodní činnost zastavena.
Výše pokut u soutěže družstev:
- nesehrání 1 turnaje
Kč 500,- nesehrání 2 turnajů
vyloučení ze soutěže
- ostatní porušení SŘ, Pravidel apod. dle příslušného ustanovení DŘ, část IV.
Výši pokut stanoví a ukládá STK SmBaS. Odvolání proti jejich rozhodnutí projednává VV SmBaS.
Odvolání nemá odkladný účinek.
7. Počet a pořadí zápasů v utkání:
Každé utkání se hraje na 8 zápasů (čl. 57 SŘ). Každý hráč smí startovat v jednom utkání ve dvou
zápasech v různých disciplinách.
Pořadí zápasů:
1. smíšená čtyřhra
2. první dvouhra mužů
3. druhá čtyřhra mužů
4. dvouhra žen
5. první čtyřhra mužů
6. druhá dvouhra mužů
7. čtyřhra žen
8. třetí dvouhra mužů
Oba vedoucí družstev mají právo se dohodnout na změně pořadí výše uvedených zápasů. Je však
jejich povinností toto shodně dohodnuté změněné pořadí oznámit vrchnímu rozhodčímu před
zahájením utkání. Pokud se nedohodnou, platí výše uvedené pořadí zápasů. V případě, že nelze
sehrát další utkání v pořadí (např. pokud by hráč musel nastoupit ve dvou po sobě následujících
zápasech), pokračuje se dalším zápasem v pořadí a vynechaný zápas bude následovat.
Před zahájením utkání předají vedoucí družstev úplné sestavy vrchnímu rozhodčímu, a to pouze
z hráčů, kteří jsou v té době na místě přítomni. Pokud nemá družstvo k dispozici kompletní
sestavu, musí do zápisu nasazovat hráče postupně od 1. dvouhry (1. čtyřhry). Není přípustné
proškrtnout (skrečovat) 1. dvouhru a nasadit 2. a 3. dvouhru a stejně tak nepostavit 1. čtyřhru,
ale postavit 2. čtyřhru a mix.
8. Podmínky účasti:
Podmínky pro účast družstva jsou stanovena SŘ.
9. Kvalifikace o účast v I. celostátní lize – Východní skupina:
Vítěz 2. ligy SmBaS se zúčastní kvalifikace o postup do I. celostátní ligy – Východní skupina. Bližší
informace v celostátním „Rozpisu soutěží sezóny 2017/2018.
V Olomouci 4. 10. 2017
za STK SmBaS zpracoval Mgr. Jan Říha, Ph.D.

