
 

 

Správy ŠTK SZBe s Rozpisom súťaží pre súťažný  

ročník 2018 
 

 

I. Zloženie ŠTK SZBe a rozdelenie úloh 

 

     Predseda: Richard Bálint 

     členovia: Filip Guldan, Marek Horník, Juraj Piovarči, Vladimír Turlíka a Zuzana Rajdugová 

     Riadenie jednotlivých súťaží: 

         Extraliga: Richard Bálint 

         II. liga dospelých SR Západ: Filip Guldan 

         III. liga dospelých SR Západ: Juraj Piovarči 

         IV. liga dospelých SR Západ: Marek Horník 

         II. liga dospelých SR Východ: Vladimír Turlík 

         III. liga dospelých SR Východ: Vladimír Turlík 

 KM, OM a M-SR žiackych a dorast. družstiev SR (Východ, Západ): Richard Bálint 

 

   

II. Vekové kategórie v ročníku 2018 

 

   U11 - najmladší žiaci   : narodení v rokoch 2008 až 2012 

   U13 - mladší žiaci        : narodení v rokoch 2006 až 2007 

   U15 - starší žiaci           : narodení v roku 2004 až 2005 

   U17 - mladší dorastenci : narodení v roku 2002 až 2003 

   U19 - starší dorastenci : narodení v roku 2000 až 2001  

   dospelí             : narodení v roku 1999 a starší 

   veteráni a veteránky 36 - 40 rokov 

41 - 45 rokov 

46 - 50 rokov 

51 - 55 rokov 

56 - 60 rokov 

61 - 65 rokov 

66 - 70 rokov 

71 rokov a viac 

v jednotlivých veteránskych kategóriách má právo štartu iba hráč, kto-

rý dovŕšil  predpísaný vek počas roku 2018 t.j. na M SR 2018 môžu štarto-

vať muži a ženy narodení v roku 1982 a skôr  

Štart vo vyšších vekových kategóriách je možný podľa pravidiel uvedených v Súťažnom poriadku. 

 

 

III. Platné dokumenty pre riadenie súťaží 

 

Všetky súťaže riadené ŠTK SZBe sa hrajú podľa ŠTDB platných od 1.1.2018, rozpisov súťaží a ďalších 

ustanovení ŠTK SZBe. 

 

 

IV. Možnosť použitia košíkov v ročníku 2018 

 

Na túto sezónu stanovila ŠTK pre všetky oficiálne slovenské súťaže nasledovné poradie košíkov: 

pierkové:  I. košíky YONEX AS 50,  II. pierkové košíky YONEX,  III. ostatné košíky schválené  BWF,  

IV. ostatné pierkové košíky 

 

plastikové: 1 YONEX MAVIS 350, 2 YonexMavis, 3 VICTOR, 4 ostatné 

 

Všetky košíky musia zodpovedať pravidlám bedmintonu. V tejto sezóne je povolené v kategó-

riách U15 až dospelí hrať všetky súťaže M SR, GP A, GP O a Extraligy jedine s košíkmi YONEX AS50. 
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 V kategórii U11 a U13 sa M SR musia hrať s košíkmi YONEX AS50 a GP A a GP O jedine s pierkovými 

košíkmi YONEX. Na všetkých ostatných súťažiach má vždy prednosť kvalitnejší košík podľa tohto 

poradia. Pre II.ligu SR Západ, II.ligu SR Východ a III.ligu SR Západ sú predpísané pierkové košíky. 

 

Možnosť použitia košíkov na súťažiach SZBe v sezóne 2018 podľa typu súťaže a vekových kategórií: 

 

 Veková kategória 

Typ súťaže dospelí U19 - U17 U15 U13 U11 

M SR jednotlivcov, družstiev 

a Extraliga 
1 1 1 1 1 

GP A a GP O 1 1 1 1, 2 1, 2 

II.liga SR Západ, II.liga SR Východ, 

III.liga SR Západ, OM družstiev 

1, 2, 3 

 

1, 2, 3 

 

1, 2, 3 

 
  

KM družstiev  1,2,3 1, 2, 3, 4,5   

GP B, III.liga SR Východ, IV.liga SR, 

GP C, GP Q, KM družstiev 
1, 2, 3, 4,5 1, 2, 3, 4,5 1, 2, 3, 4,5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3,4,5 

 

       1 = pierkový YONEX AS50, 2 = pierkový YONEX, 3 = pierkový, 4 = YONEX MAVIS 350/300,  

       5 = plastik - korková hlava 

 

Na Extraligu a M SR vo všetkých kategóriách dodáva usporiadateľ, resp. SZBe pierkové košíky 

značky YONEX AS50 v schválenom množstve. Pokiaľ usporiadateľ nedodáva košíky, alebo sa sta-

novené množstvo košíkov na zápas minulo, sú hráči povinní na zápas striedavo dodávať schvále-

né košíky. Ak sa nedohodnú, kto dáva prvý košík, rozhodne o tom rozhodca žrebom. Ak niektorý 

hráč nemôže poskytnúť regulárny košík, prehráva kontumačne. Ak niektorý z hráčov dáva košíky 

vyššieho poradia a chce s nimi odohrať celý zápas, môže, ale bez nároku na vyrovnanie od proti-

hráča. 

 

 

V. Rozdelenie klubov do oblastí 

 

Oblasť SR Západ – kraje Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky (28+7 klubov): Spoje Brati-

slava, Športový klub bedmintonu Koliba Bratislava, HK Filozof Bratislava, Slávia Trnava, BK AS Trenčín, 

BK MI Trenčín, CEVA Trenčín, ŠK BENNI Nitra, BK Šurany, BK ŠŠK Gymnázium Partizánske, BO TJ Sokol 

Ilava, HANZA Galanta, BK Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, Lokomotíva Bánov, A team 

Nové Zámky, AŠK Fénix Bratislava, Športový klub polície Bratislava, MBK PE Malinovo, OŠK Dolný Ohaj, 

Športový klub baču Jana Bratislava, Bedmintonový klub RACQUETS Púchov, RSL Bratislava, BPR Brat i-

slava, Sport club POHODA Trnava, Dúbravský bedmintonový klub Bratislava, ŠK BAR-BAR Skalica, BK 

Šamorín, BK Nitra a sedem klubov, ktoré požiadali o zmenu príslušnosti k oblasti a to: Kyklop Bedmin-

ton Club Martin, TJ Slávia TU Zvolen, BK RODON Klenovec, Lokomotíva Banská Bystrica, AC UNIZA 

Žilina, BK Kúpele Sliač a ŠK Juventa Žilina. 

 

Oblasť SR Východ – kraje Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický (35-7 klubov): Družstevník Kle-

novec, BKZL Zákamenné, Lokomotíva Košice, BC Prešov, BKT Trebišov, ŠK Hrachovo, Košické bedmin-

tonové centrum Košice, BK Victory Trebišov, BK ŠŠK Široké, TJ Nižná, BK ZŠ Lendak, BK ZŠ Nábrežie Ri-

mavy Hnúšťa, PBA Prešov, BK ZŠ ul.17.novembra Sabinov, BEDMINTON FOR ALL Poprad, Slávia UPJŠ 

Košice, BK ZŠ O.Kožucha Spišská Nová Ves, BK GMH Hnúšťa, BC Liptovský Mikuláš, Klub gemerských 

bedmintonistov Rožňava, Kubínske bedmintonové šelmy, ŠK VEVA Huncovce,  Klub priateľov športu 

Košice, BK Sabinov, MŠK Slavoj Spišská Belá, BK Rimavská Sobota, FaB ATU Košice a ZŠ Bobrovec. 

 

 

VI. Štartovné na súťažiach v ročníku 2018 

 

M SR a GP A a GP O dospelí, U19, U17, U15 a U13 – maximálne 4 € za disciplínu (hráči ktorí na GP 

A postúpili z kvalifikácie už neplatia znovu) 

M SR, GP A U11 a GP Q U13-U17 – maximálne 8 € za všetky disciplíny 

Štartovné pre zahraničných hráčov na GP A môže stanoviť usporiadateľ ľubovoľne 

M SR veteránov – maximálne 10 € 

GP B a GP C – ľubovoľné štartovné 

Extraliga, II., III. a IV.liga zmiešaných družstiev dospelých v oboch oblastiach – maximálne 15 € za 

každé stretnutie družstva 
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M SR, OM a KM žiackych a dorasteneckých družstiev – maximálne 12 € za každé stretnutie druž-

stva 

 

 

VII. Rozpis súťaží seriálu Grand Prix 2018 

 

Kategórie a riadenie súťaží 

 

Vekové kategórie sú U11, U13, U15, U17, U19 a dospelí. Súťaže seriálu GP sa musia konať 

v období od 1.1.2018 do 31.12.2018. Súťaže riadi ŠTK SZBe podľa ŠTDB platných od 1.1.2018 a toh-

to rozpisu. 

 

2. Rozdelenie turnajov podľa typu 

 

A - vyhlásené turnaje GP celoslovenského významu (3 za sezónu)  

O - oblastné majstrovstvá 

B  - prihlásené turnaje GP oblastného významu (maximálne 3 turnaje za sezónu v oblasti, v  

      každej vekovej kategórii) 

C - prihlásené turnaje GP oblastného významu (v predchádzajúcich sezónach GP B) 

           - prihlásené majstrovstvá menších území než oblastí (môžu byť uzatvorené pre hráčov z    

      daného  územia) 

       Q - kvalifikačné turnaje v oblastiach (3 za sezónu s postupom na GP ”A” – iba v kategó- 

      riách U13, U15 a U17) 

M - majstrovstvá SR 

 

3. Právo účasti na turnajoch GP 

 

      Majstrovstvá: 

O – na oblastných majstrovstvách môžu štartovať len hráči registrovaní v kluboch v príslušnej ob-

lasti 

C -  na uzavretých majstrovstvách menších území môžu štartovať len hráči registrovaní v kluboch 

v príslušnom území 

        M -   na majstrovstvách SR je účasť obmedzená rozpisom súťaže 

      Ostatné turnaje: 

A dospelí - právo prihlásiť sa majú všetci registrovaní hráči zo SR s právom štartu v kategórii dos-

pelých, pričom o zaradení hráča/dvojice do kvalifikácie alebo priamo do hlavnej sú-

ťaže sa rozhoduje na základe aktuálneho rebríčka podľa článku 7 

A U13, U15 a U17 - vo dvojhre môže štartovať maximálne 24 + 24 hráčov zo SR, 12 postupuje 

priamo na základe posledného platného rebríčka, pričom výber sa robí rovnakým 

spôsobom ako pri postupe na M SR, ale z rebríčkov štvorhier a mixov postupujú len prví 

dvaja hráči; ďalších 6+6 hráčov a hráčok postupuje z príslušných oblastných kvalifi-

kačných turnajov. Právo postupu z týchto turnajov má 6 najlepších hráčov a hráčok 

podľa výsledkov dvojhry. V prípade, že sa niektorý z kvalifikovaných hráčov nezúčastní 

turnaja, môže štartovať namiesto neho (s rovnakými právami ako kvalifikovaný hráč) 

iný hráč, pričom rozhoduje poradie v rebríčku dvojhry. Ak sa kvalifikovaný hráč zú-

častní turnaja, ale nehrá dvojhru, ďalší hráč sa nedopĺňa. V párových disciplínach 

môžu štartovať aj hráči, ktorí nemajú právo účasti, ak ho ich partner má. 

A U11 a U19 - na týchto turnajoch GP nie je povolené žiadne obmedzenie účasti na základe vý-

konnosti a územnej príslušnosti (možné je jedine vekové obmedzenie) 

Q U13 až U17 - môžu štartovať len hráči a hráčky, ktorí nemajú priamy postup na turnaj "A" a ktorí 

sú registrovaní v kluboch príslušnej oblasti 

B a C  -  na týchto turnajoch GP je povolené obmedzenie účasti na základe výkonnosti a územ-

nej príslušnosti len so súhlasom ŠTK 

 

4. Štart zahraničných hráčov na turnajoch GP 

 

Hráči, ktorí majú občianstvo cudzieho štátu, ale sú registrovaní v SZBe, štartujú na všetkých súťažiach 

GP (vrátane M SR, OM a Q) rovnako ako slovenskí občania, pričom sa na základe dosiahnutých vý-

sledkov zaraďujú aj do slovenských rebríčkov a pri výpočte koeficientov turnajov sa počítajú ako 

slovenskí hráči. Hráči, ktorí majú občianstvo cudzieho štátu a nie sú registrovaní v SZBe, môžu štarto-

vať len na turnajoch typu A, B a C (s výnimkou uzavretých okresných a miestnych majstrovstiev), 

nemôžu štartovať na M SR. Ich výsledky sa nezapočítavajú do slovenských rebríčkov.  
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5. Povinnosti usporiadateľov turnajov GP 

 

- pri všetkých typoch turnajov zaslať propozície včas (najmenej dva týždne pred podujatím) v 

elektronickej forme predsedovi ŠTK, vrchnému rozhodcovi a na sekretariát SZBe (mailová ad-

resa stk@bedminton.sk), ktorý ich zverejní na internetovej stránke SZBe 

- na turnaje GP A a M SR sa hráči prihlasujú cez prihlasovací formulár, ktorý je vystavený na     

     stránke SZBe, v záložke Dokumenty/ Formuláre, tlačivá  

- v propozíciách musí byť uvedené, že na turnaji môžu štartovať len registrovaní hráči 

- v prípade mailových prihlášok je usporiadateľ povinný do 24 hodín po obdržaní mailu s pri-

hláškou potvrdiť spätným mailom odosielateľovi prihlášky jej príjem 

- umožniť všetkým včas prihláseným hráčom s právom účasti štartovať na turnaji, s výnimkou 

GP A dospelých pri prekročení maximálneho možného počtu hráčov v hlavnej súťaži a kva-

lifikácii 

- pri turnajoch typu A, M a O používať vo všetkých vekových kategóriách s výnimkou veterá-

nov automatizované losovanie turnajov pomocou oficiálneho software BWF a BE tzv. „Tour-

nament Planner“ 

- pri turnajoch typu A, M a O uhradiť vrchnému rozhodcovi náklady na cestovné, ubytovanie 

a stravné podľa platných predpisov a navyše odmenu vo výške 70 € za celodennú akciu 

(nad 6 hodín) a 35 € za poldennú akciu (do 6 hodín) 

- po skončení turnaja M SR alebo celoslovenského GP A najneskôr v nedeľu do 14.00 hodiny  

     nahlásiť telefonicky alebo mailovo výsledky semifinálových a finálových zápasov na adre su: 

stk@bedminton.sk 

- po skončení turnaja do 48 hodín zaslať kompletné výsledky turnaja v elektronickej forme 

predsedovi ŠTK SZBe a na sekretariát SZBe (mailová adresa stk@bedminton.sk), ktorý ich zve-

rejní na internetovej stránke SZBe ako neoficiálne. Výsledky musia obsahovať: 

 výsledkovú listinu v exceli podľa prepísaného vzoru , v ktorá má v hlavičke dátum a 

miesto konania, typ a vekovú kategóriu turnaja, meno vrchného rozhodcu a disciplínu 

a v riadkoch poradie v jednotlivých hráčov v tejto disciplíne, ich meno a priezvisko, 

registračné číslo a klub/oddiel. Vzor výsledkovej listiny je v záložke Dokumenty na in-

ternetovej stránke zväzu 

 všetky výsledky turnaja vo worde alebo exceli vo forme pavúkov, tabuliek alebo textu 

podľa toho akým spôsobom sa turnaj hral 

- v prípade, že usporiadateľ do týždňa nedodá kompletné výsledky, je predseda ŠTK oprávne-

ný udeliť mu pokutu do výšky 20 €, ktorá bude odvedená na konto zväzu 

- v prípade, že usporiadateľ neodôvodnene zruší alebo neuskutoční turnaj GP alebo nie je  

     schopný dodať kompletné výsledky turnaja, ŠTK je oprávnená udeliť mu pokutu do výšky  50 

€, ktorá   bude odvedená na konto zväzu 

- turnaje typu A, M a O musia byť v hale s minimálnou výškou 6 m, ktorá má aspoň 4 regulárne 

ihriská,  ktoré spĺňajú podmienky článku 20 Súťažného poriadku (stojany pre hlavných roz-

hodcov, číselníky, čiary, podlaha, osvetlenie, teplota) 

- za nedodržanie podmienok na turnajoch typu A, M a O sa stanovujú pokuty:  20 € za číselníky 

a 20 € za teplotu v telocvični 

- usporiadateľ turnaja GP je povinný pri organizácii podujatia rešpektovať a dodržiavať všetky 

zmluvy (napr. o reklame) uzavreté SZBe s inými subjektmi a to aj v prípade, že zmluva bola 

uzavretá neskôr, ako bolo podujatie pridelené usporiadateľovi, najneskôr však 3 mesiace 

pred začiatkom podujatia. V prípade, že SZBe uzavrel zmluvu, ktorá má taký vplyv na organi-

zovanie súťaže, že organizátor nie je schopný alebo ochotný ju akceptovať, môže sa organi-

zácie podujatia vzdať. Musí tak však urobiť čo najskôr, najneskôr do 2 týždňov po obdržaní in-

formácie o podmienkach zmluvy. 

- na  GP A v žiackych vekových kategóriách U11 – U15 je usporiadateľ povinný zabezpečiť vo 

všetkých disciplínach diplomy a medaile alebo športové trofeje pre všetkých semifinalistov  

- na M SR a GP A dospelých sa odporúča, aby organizátor pred turnajom vypracoval 

a zverejnil časový rozpis jednotlivých kôl po disciplínach 

- na turnajoch GP Q U13, U15, U17 je usporiadateľ povinný vyhlásiť súťaž vo všetkých disciplí-

nach ( DCH, DD, ŠCH, ŠD, MIX ) 

 

Na majstrovstvách SR je usporiadateľ navyše povinný zabezpečiť: 

- hlavných rozhodcov na všetky ihriská počas celej súťaže (odporúča sa, aby rozhodcovia boli 

vyškolení a mali preukazy, ale nie je to zatiaľ povinné) 

- minimálne 2 čiarových rozhodcov na každé semifinálové a finálové stretnutie 

- slávnostné zahájenie a vyhlásenie víťazov 

mailto:stk@bedminton.sk
mailto:stk@bedminton.sk
mailto:stk@bedminton.sk
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- vyvesenie hracích plánov (pavúkov) po vylosovaní 

- v prípade priaznivej finančnej situácie je VV SZBe oprávnený rozhodnúť o tom, že sekretariát  

nominuje na M SR dospelých hlavných rozhodcov a uhradí im cestovné a odmeny. V takom 

prípade je usporiadateľ povinný uhradiť nominovaným hlavným rozhodcom stravu 

a ubytovanie. Počet hlavných rozhodcov musí byť minimálne dvakrát väčší ako počet kur-

tov, na ktorých sa bude hrať. 

- na M SR dospelých stanoviť termín záväzných prihlášok hráčov na podujatie tak, aby zoznam 

bol uzavretý najneskôr v utorok v týždni konania turnaja. Ďalej je usporiadateľ povinný zverej-

niť zoznam prihlásených hráčov vrátane náhradníkov najneskôr v stredu, aby prihlásení ná-

hradníci vedeli, či budú môcť štartovať. 

- slovenská zástava a hymna pri zahájení 

- stupne víťazov pri odovzdávaní medailí a diplomov 

 

Doporučené (zatiaľ nepovinné opatrenia): 

- výzdoba haly 

- bulletin k M SR 

- predaj občerstvenia 

- ceny 

 

6. Herný systém na turnajoch GP s výnimkou GP A a GP O dospelých 

 

-   na turnajoch typu M (M SR) v kategóriách U17, U19 a dospelí sa hrá systémom na jednu po-        

    rážku 

-   na turnajoch typu M (M SR) v kategóriách U13 a U15 sa hrá systémom na jednu porážku s prí- 

    padnými zápasmi o poradie (podľa rozhodnutia usporiadateľa - ak sa budú hrať, musia byť 

    v propozíciách) 

-   na turnajoch typu A sa hrá systémom na jednu porážku s prípadnými zápasmi o poradie (v prí- 

    pade časových a priestorových možností sa odporúča ich hrať - ak sa budú hrať, musia byť v  

    propozíciách) 

-   v kategórii U11 sa na turnajoch GP A (včítane OM) a M SR musia odohrať zápasy o poradie  

    v dvojhrách tak, aby každý účastník mal možnosť odohrať aspoň dve dvojhry 

-   na celoslovenských turnajoch GP A (neplatí pre OM) sa pri stretnutiach o poradie musia dodr- 

    žiavať nasledovné pravidlá: 

- stretnutia hlavnej súťaže majú prednosť pred zápasmi o poradie (pokiaľ je možné vyhlásiť 

zápas hlavnej súťaže, je ho treba vyhlásiť prednostne pred zápasom o poradie) 

- pri vyhlasovaní zápasov o poradie je treba začať zápasmi hráčov, ktorí vypadli v 1.kole 

- ak súťaž trvá dlhšie ako do 16.00, je možné zápasy o poradie nasadzovať len do ukončenia 

hlavnej súťaže 

- v prípade zápasov o poradie treba odohrať vždy celé kolo jednej úrovne zápasov o pora-

die 

-  na turnajoch typu B a C sa môže zvoliť aj: 

        - systém na dve porážky 

        - skupinový systém 

        - švajčiarsky systém  

        - iný ľubovoľný systém, ak ho vopred schváli ŠTK 

 

7. Herný systém na turnajoch GP A a GP O dospelých  

 

-   v hlavnej súťaži môžu štartovať maximálne nasledovné počty účastníkov (vrátane prípadných  

    zahraničných): DM 32, DŽ 24 a MIX 24, ŠM 16 a ŠŽ 12 

-   hráči postupujú do každej disciplíny nezávisle od ostatných disciplín. Priamu účasť na turnaji  

    (bez kvalifikácie) má minimálne nasledovný počet hráčov resp. dvojíc v jednotlivých disciplí- 

    nach: DM 24, DŽ 16, MIX 16, ŠM 12 a ŠŽ 8. 

-   poradie, v ktorom hráči získavajú priamy postup do jednotlivých disciplín hlavnej súťaže: 

- prihlásení naši a zahraniční hráči umiestnení v svetovom rebríčku do 300.miesta 

v dvojhre a dvojice umiestnené do 150.miesta v štvorhre 

- prihlásení slovenskí hráči a dvojice najvyššie umiestnení v aktuálnom slovenskom rebríč-

ku príslušnej disciplíny. V prípade štvorhier rozhoduje súčet umiestnení hráčov (rovnako 

ako pri nasadzovaní) 

- ostatní prihlásení zahraniční hráči 

- presný počet priamo postupujúcich hráčov a dvojíc v jednotlivých disciplínach závisí od počtu 

prihlásených hráčov v príslušnej disciplíne podľa priložených tabuliek 
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- v prípade, že v niektorej disciplíne majú viacerí hráči alebo dvojice podľa aktuálneho rebríčko-

vého postavenia rovnaký nárok na postup do hlavnej súťaže, rozhodne sa o priamo postupujú-

com žrebom z možných kandidátov na verejnom losovaní kvalifikácie na jej začiatku 

-    v kvalifikácii sú hráči/dvojice rozdelení na skupiny, z každej skupiny postupuje jeden hráč/ dvo- 

      jica. Maximálny počet hráčov/dvojíc v skupine môže byť 8. 

-    zápasy v kvalifikačných skupinách aj v hlavnej súťaži prebiehajú spôsobom na jednu porážku 

-    presný počet kvalifikačných skupín a celkový počet hráčov v nich závisí od počtu prihlásených  

     hráčov v príslušnej disciplíne podľa priložených tabuliek  

-    pri losovaní kvalifikácie je treba dodržať zásadu, aby vo všetkých kvalifikačných skupinách bol  

     rovnaký počet hráčov alebo aby sa ich rozdiel líšil maximálne o 1 

-    pri losovaní kvalifikácie sa z hráčov hrajúcich kvalifikáciu nasadia najlepší hráči podľa aktuálne  

     ho rebríčka príslušnej disciplíny po jednom hráčovi do každej kvalifikačnej skupiny. Pri losovaní  

     kvalifikácie je treba dodržať zásadu, aby sa v prvom kole nestretli hráči z jedného klubu, pokiaľ  

     je to možné. 

-    zápasy kvalifikácie sa hrajú v piatok pred začiatkom hlavnej súťaže. Organizátor je povinný  

     stanoviť termín záväzných prihlášok hráčov na podujatie tak, aby zoznam bol uzavretý najne- 

     skôr týždeň pred začatím kvalifikácie – v predchádzajúci piatok. Ďalej je usporiadateľ povinný  

     zverejniť najneskôr 5 dní pred začatím kvalifikácie (v predchádzajúcu nedeľu) zoznam priamo  

     postupujúcich hráčov a hráčov zaradených do kvalifikácie pre jednotlivé disciplíny, aby hráči  

     vedeli, kedy budú hrať. Súčasne je usporiadateľ povinný zverejniť čas začatia kvalifikácie. 

-    keď sa po vylosovaní kvalifikácie ale pred jej začiatkom odhlási z hlavnej súťaže nejaký hráč/  

     dvojica, postupuje namiesto neho do hlavnej súťaže náhradník, ktorý sa určí z hráčov kvalifiká- 

     cie podľa rebríčkového postavenia v príslušnej disciplíne 

-    keď sa po začiatku kvalifikácie z hlavnej súťaže odhlási nejaký hráč/dvojica už ho žiaden hráč/  

     dvojica nenahradzuje  

-    v prípade odstúpenia hráčov z turnaja pred losovaním kvalifikácie a rozpadu dvojíc v páro- 

     vých disciplínach nie je povolené zaradiť do štartovnej listiny novú dvojicu vytvorenú zo zostá- 

     vajúcich prihlásených hráčov  

-    do výsledkovej listiny turnaja sa zaraďujú aj účastníci kvalifikácie, ktorí na základe svojho celko- 

     vého poradia získajú body do rebríčkov 

-    ak sa hráč/hráčka odhlási z turnaja skôr ako 24 hodín pred začiatkom kvalifikácie, neplatí štar- 

     tovné 

-    ak sa hráč/hráčka odhlási z turnaja menej ako 24 hodín pred začiatkom kvalifikácie alebo po- 

     čas turnaja, platí organizátorovi štartovné v plnej výške za disciplínu, v ktorej mal štartovať. Ak   

     sa odhlási dvojica, platia štartovné obaja hráči, bez ohľadu na to, či odhlásenie zapríčinil jeden  

     hráč alebo obaja 

 

Rozdelenie hráčov do hlavnej súťaže a kvalifikácie na GP A dospelých pre dvojhru mužov / max 

32 hráčov/ 

počet prihláse-

ných hráčov 

2-32 33 34 35 36 37 38 39 40 41-88 

v hlavnej súťaži 2-32 31 30 29 28 27 26 25 24 24 

v kvalifikácii 0 2 4 6 8 10 12 14 16 17-64 

počet kvalifikač-

ných skupín 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 

 

Rozdelenie do hlavnej súťaže a kvalifikácie na GP A dospelých pre dvojhru žien a mix / 24 hrá-

čok- párov/ 

počet prihláse-

ných hrá-

čok/párov 

2-24 25 26 27 28 29 30 31 32 33-80 

v hlavnej súťaži 2-24 23 22 21 20 19 18 17 16 16 

v kvalifikácii 0 2 4 6 8 10 12 14 16 17-64 

počet kvalifikač-

ných skupín 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 

 

Rozdelenie párov do hlavnej súťaže a kvalifikácie na GP A dospelých pre štvorhru mužov / 16 

párov/ 

počet prihláse-

ných dvojíc 

2-16 17 18 19 20 21-44 

v hlavnej súťaži 2-16 15 14 13 12 12 
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v kvalifikácii 0 2 4 6 8 9-32 

počet kvalifikač-

ných skupín 

0 1 2 3 4 4 

 

Rozdelenie párov do hlavnej súťaže a kvalifikácie na GP A dospelých pre štvorhru žien / 12 pá-

rov/ 

počet prihláse-

ných dvojíc 

2-12 13 14 15 16 17-40 

v hlavnej súťaži 2-12 11 10 9 8 8 

v kvalifikácii 0 2 4 6 8 9-32 

počet kvalifikač-

ných skupín 

0 1 2 3 4 4 

    

8. Dĺžka trvania turnajov GP 

 

Štandardné dĺžky trvania turnajov GP sú nasledovné: 

-  GP A dospelých tri dni, v piatok kvalifikácia, v sobotu a nedeľu hlavná súťaž, pričom    

   v nedeľu sa musia hrať minimálne semifinále dvojhier a všetky finálové disciplíny 

- GP O dospelých dva dni, v piatok kvalifikácia a v sobotu hlavná súťaž 

-  GP A a GP O ostatných vekových kategórií jeden deň 

-  M SR dospelých tri dni, posledný deň sa musia hrať minimálne semifinále dvojhier a všetky      

   finálové disciplíny 

-  M SR U15, U17 a U19 dva dni, na druhý deň sa musia hrať minimálne semifinále dvojhier    

   a všetky finálové disciplíny 

-  M SR U11 a U13 jeden deň 

V prípade, že usporiadateľ chce uskutočniť niektorý z uvedených turnajov v inom časovom roz-

sahu, musí vopred písomne požiadať o povolenie ŠTK SZBe, pričom na žiadosti musia byť uvede-

né dôvody požadovanej zmeny. Turnaje GP B môže usporiadateľ organizovať v ľubovoľnom ča-

sovom rozsahu, musí to však byť uvedené v propozíciách turnaja. 

 

9. Vrchný rozhodca turnaja 

 

- pre turnaje typu A, O a M SR schvaľuje všetkých vrchných rozhodcov pred začiatkom sezóny 

Komisia rozhodcov SZBe 

- v priebehu sezóny Komisia rozhodcov zodpovedá za činnosť vrchných rozhodcov a určuje ná-

hradníkov v prípade výpadku nominovaného rozhodcu. V odôvodnených prípadoch je 

oprávnená zmeniť nomináciu vrchného rozhodcu. V takom prípade je KR povinná zaslať pí-

somné odôvodnenie zmeny na adresu ŠTK a meneného rozhodcu. 

- na turnajoch typu B a C určuje vrchného rozhodcu usporiadateľ 

- vrchný rozhodca turnaja musí byť uvedený v propozíciách 

 

10. Dĺžka zápasu 

 

Počet setov  

Na M SR a GP A (okrem O) všetkých vekových kategórií s výnimkou U11 sa hrajú všetky stretnutia 

hlavnej súťaže na dva víťazné sety.  

Na turnajoch GP typu A, O a na M SR vo vekovej kategórii U11 sa na hrajú párové disciplíny po 

semifinále na jeden set, semifinále a finále párových disciplín a všetky zápasy hlavnej súťaže 

dvojhier sa hrajú na dva víťazné sety.  

Na turnajoch O dospelých sa hrajú všetky stretnutia hlavnej súťaže na dva víťazné sety.  

Na turnajoch O vo vekových kategóriách U13 - U19 sa v hlavnej súťaži hrá nasledovný počet se-

tov: 

- ak je vo dvojhre alebo mixe menej ako 33 hráčov resp. dvojíc a vo štvorhre menej ako 17 

 dvojíc, hrajú sa všetky zápasy hlavnej súťaže na dva víťazné sety 

-  ak je vo dvojhre alebo mixe viac ako 32 hráčov resp. dvojíc, hrajú sa prvé kolá hlavnej sú ťaže 

na jeden víťazný set – na dva sety sa hrajú až zápasy najlepších 16 hráčov resp. dvo jíc v pavú-

ku 

-  ak je vo štvorhre chlapcov alebo dievčat viac ako 16 dvojíc, hrajú sa prvé kolá hlavnej sú

 ťaže na jeden víťazný set - na dva víťazné sety sa hrajú až zápasy najlepších 8 dvojíc 

 v pavúku. 

Na turnajoch GP Q U13 až U17 sa hrá na dva víťazné sety v dvojhrách v hlavnej súťaži a tiež prvý 

zápas porazených štvrťfinalistov. Ak je vo dvojhre viac ako 32 hráčov, prvé kolá sa odohrajú na 
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jeden víťazný set, od zápasov v osemfinále na dva víťazné sety. Stretnutia hlavnej súťaže 

v párových disciplínach je možné podľa rozhodnutia usporiadateľa hrať aj na jeden set, musí to 

však byť v propozíciách. V stretnutiach o poradie vo všetkých vekových kategóriách je možné 

hrať podľa rozhodnutia usporiadateľa aj na 1 set s výnimkou prvého zápasu porazených štvrťfi-

nalistov v dvojhre na turnajoch Q, ktorý sa hrá na dva víťazné sety. 

Na turnajoch GP B a C je možné podľa rozhodnutia usporiadateľa hrať zápasy hlavnej súťaže aj 

na iný počet setov, musí to však byť v propozíciách. 

 

11. Podmienky účasti na turnaji 

 

Prihláška/prezentácia podľa propozícií, platný elektronický preukaz, úbor podľa ŠTDB.  

Na turnaje GP A a M SR v kategóriách U11-U19 sú hráči povinní sa elektronicky prihlásiť najneskôr 

do 16.00 dva dni pred začiatkom turnaja vrátane párových disciplín a náhradníkov.  

Na turnaje GP A a M SR v kategórii dospelých sú hráči povinní sa elektronicky prihlásiť najneskôr 

týždeň pred začiatkom kvalifikácie vrátane párových disciplín. Hráči, ktorí nie sú do uvedeného 

termínu prihlásení, nemôžu štartovať. Osoba, ktorá prihlasuje hráčov, je povinná si skontrolovať, 

či do 24 hodín dostala od usporiadateľa mail potvrdzujúci príjem prihlášky. Ak potvrdzujúci mail 

neprišiel, treba okamžite kontaktovať usporiadateľa. Reklamovať nezaradenie prihlásených hrá-

čov do štartovnej listiny turnaja je možné len v prípade predloženia mailu s potvrdením o prijatí 

prihlášky od usporiadateľa, v opačnom prípade hráč nemá nárok na dodatočné zaradenie do 

štartovnej listiny.  

Pred začiatkom losovania v kategóriách U11-U19 sú povolené úpravy dvojíc v párových disciplí-

nach. Neregistrovaní hráči nemôžu štartovať na žiadnych turnajoch GP. Za kontrolu oprávnenia 

hráča štartovať na turnaji zodpovedá vrchný rozhodca. V prípade zistenia nedostatkov v úbore 

môže vrchný rozhodca potrestať hráča vylúčením zo súťaže. 

 

12. Nasadzovanie na turnajoch GP 

 

-  od 1.1.2018 do 28.2.2018 podľa slovenských redukovaných rebríčkov 2018 k 1.1.2018 

 v dorasteneckých a žiackych kategóriách a podľa konečného slovenského rebríčka 2017  

   k 31.12.2017 v kategórii dospelých 

-  od 1.3.2018 do 30.4.2018 podľa priebežných rebríčkov k 1.3.2018 

-  od 1.5.2018 do 31.7.2018 podľa priebežných rebríčkov k 1.5.2018 

-  od 1.8 2018 do 31.10.2018 podľa priebežných rebríčkov k 1.8.2018 

-  od 1.11.2018 podľa priebežných rebríčkov k 1.11.2018 

 

Doplnky súťažného poriadku schválené ŠTK: 

 

a) Nasadzovanie v párových disciplínach  

    Nasadení hráči v párových disciplínach sa určia tak, že sa spočíta poradie oboch hráčov 

 v príslušnom rebríčku (čím nižší súčet, tým vyššie nasadenie). V prípade, že niektorý hráč  nie 

 je v rebríčku, započíta sa mu poradie o jedno vyššie ako je počet hráčov v rebríčku. V  prí

 pade, že sa hráč delí o poradie v rebríčku s inými, započíta sa mu priemerné poradie z 

 týchto miest. Pri rovnakom súčte poradí dvoch dvojíc je vyššie nasadzovaná tá, v ktorej je 

 hráč umiestnený najvyššie v rebríčku. Ak sú dvojice aj podľa tohto kritéria rovnaké, rozhod-

 ne o poradí nasadenia žreb. 

 

b) Nasadzovanie hráčov (dvojíc) z toho istého klubu 

Ak sú medzi nasadenými viacerí hráči z toho istého klubu, treba: 

-  dvoch najlepších hráčov z toho istého klubu (podľa platného rebríčka) nasadiť do opač-

 ných polovíc hracieho plánu 

-  tretieho (prípadne štvrtého) hráča tohto klubu treba nalosovať do voľnej štvrtiny (štvrtín) 

 hracieho plánu  

Táto zásada sa týka len nasadzovaných hráčov, nie všetkých losovaných hráčov. 

 

c) Nasadzovanie zahraničných hráčov 

Vrchný rozhodca po ukončení prezentácie zostaví na základe známych okolností (rebríčky, vý-

sledky) pracovný rebríček prítomných zahraničných hráčov (nečlenov SZBe). Potom podľa toh-

to pracovného rebríčka umiestni: 

-  prvého hráča (dvojicu) na prvé miesto dolnej polovice hracieho plánu a druhého hráča 

 (dvojicu) na posledné miesto hornej polovice hracieho plánu 
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-  pri umiestňovaní 3. a 4.hráča (dvojice) sa losuje, kto bude priradený na posledné miesto 

 1.štvrtiny a prvé miesto 4.štvrtiny hracieho plánu 

-  pri umiestňovaní 5.-8.hráča (dvojice) sa losuje poradie, v ktorom budú hráči (dvojice) zapi

 sovaní do doposiaľ neobsadených posledných miest osminiek v hornej a do prvých miest 

 osminiek v dolnej polovici hracieho plánu 

-  v prípade, že počet hráčov nie je mocninou dvoch, treba niektoré zápasy predradiť. Tieto 

 zápasy umiestňujeme do hracieho plánu tak (pokiaľ je to možné), aby v týchto predrade

 ných zápasoch nehrali nasadení hráči ani slovenskí ani zahraniční. Ak to nie je možné, 

 umiestnenie predradených zápasov určíme tak, aby v nich nehrali najvyššie nasadení 

 hráči. Ak je možné, aby v predradených zápasoch nehrali nasadení hráči slovenskí ani za

 hraniční, umiestnenie predradených zápasov určíme navyše tak, aby víťazi predradených 

 zápasov išli v ďalšom kole na čo najnižšie nasadených hráčov. Ak sa turnaja zúčastňujú za

 hraniční hráči z rôznych štátov, treba dodržať zásadu, aby dvaja najlepší hráči (dvojice) z to

 ho istého štátu boli v rozdielnych poloviciach hracieho plánu. 

 Ak v štvorhrách nastúpi zahraničný hráč spolu so slovenským, nepovažuje sa dvojica za za

 hraničnú. Ak nie je možné určiť poradie zahraničných hráčov na niektorých miestach 

 pracovného rebríčka, určí sa toto poradie žrebom. Vrchný rozhodca je povinný umiestniť 

 čo najviac zahraničných hráčov (ak je to možné, tak všetkých), maximálne však polovicu 

 z počtu nasadzovaných slovenských hráčov. 

 

13. Losovanie súťaží pred termínom ich zahájenia 

 

Súťaže GP sa štandardne losujú v deň ich zahájenia. V prípade, že usporiadateľ chce losovať 

niektorý z turnajov GP A alebo M SR skôr ako v deň zahájenia turnaja, musí vopred písomne po-

žiadať o povolenie ŠTK SZBe, pričom na žiadosti musia byť uvedené dôvody uvedenej žiadosti. 

Turnaje GP B a GP C môže usporiadateľ losovať pred dňom zahájenia turnaja bez povolenia ŠTK, 

musí to však byť uvedené v propozíciách turnaja. 

V prípade, že súťaž bola vylosovaná skôr ako v deň zahájenia turnaja, môže sa stať, že niektorí 

hráči sa do začiatku turnaja z rôznych príčin odhlásia. V takom prípade 

 

v dvojhre: 

- ak sa jedná o turnaj a disciplínu s obmedzenou účasťou (M SR alebo GP A U13, U15, U17 a 

 dospelých) môže vrchný rozhodca pred začiatkom disciplíny nahradiť hráča, ktorý sa od- hlá-

sil, iným hráčom (nenominovaným) podľa schválených postupových kritérií pre ná- hradníkov. 

Ak je viac hráčov, ktorí sa odhlásili, vrchný rozhodca musí náhradníkov pred  začiatkom disciplí-

ny dolosovať na uvoľnené miesta. Dopĺňanie náhradníkov na uvoľnené miesta sa musí vykoná-

vať len raz – pred zahájením disciplíny, nie v ľubovoľnom časovom období od vylosovania do 

zahájenia disciplíny. 

- ak sa jedná o turnaj a disciplínu, v ktorej nebola obmedzená účasť, nie je možné dopĺňať 

 žiadnych hráčov do vylosovaného hracieho plánu 

- v štvorhrách treba postupovať podľa článku 101 Súťažného poriadku.  

Po zahájení disciplíny už nie je možné do jej vyžrebovania dopĺňať ďalších hráčov na voľné, ale-

bo uvoľnené miesta (článok 100 Súťažného poriadku). 

 

14. Neoprávnené štarty hráčov na turnajoch GP  

 

V prípade, že sa na súťaži zúčastní neoprávnene hráč (neregistrovaný hráč, nesprávna veková 

kategória a iné) a zistí sa to až po ukončení súťaže, pri vydávaní výsledkov sa postupuje tak, že 

sa uvedú všetky výsledky hráča dosiahnuté v súťaži (v pavúkoch a zápasoch o poradie). 

V poznámke sa uvedie, že bol diskvalifikovaný pre neoprávnený štart a vo výsledkovej listine sa 

jeho meno neuvedie. Poradie ostatných hráčov sa v prípade potreby posunie tak, aby nevznikla 

v poradí medzera. V prípade štvorhier sa diskvalifikuje celá dvojica hráčov, z ktorej jeden ne-

oprávnene štartoval a do výsledkovej listiny sa neuvedie. Diskvalifikovaní hráči sa nezapočítava-

jú do výpočtu koeficientu turnaja ani do celkového počtu zúčastnených hráčov. 

Za každého hráča, ktorý štartoval na turnaji GP neoprávnene, je predseda ŠTK oprávnený uložiť 

klubu, do ktorého hráč patrí resp. ktorý hráča prihlásil, pokutu vo výške 10 €. Ak sa nezistí, ktorý 

klub je za prihlásenie hráča zodpovedný, predseda ŠTK je oprávnený uložiť pokutu usporiadajú-

cemu klubu. 
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15. Používanie software TournamentPlanner na turnajoch GP 

 

ŠTK SZBe ukladá organizátorom a vrchným rozhodcom na M SR, GP A a GP O vo všetkých kate-

góriách s výnimkou veteránov povinne  používať automatizované losovanie turnajov GP pomo-

cou oficiálneho software BWF a BE, tzv. „TournamentPlanner“ (ďalej TP).  

Používanie oficiálneho software BWF a BE (TP) na ostatných turnajoch (GP Q, GP B, GP C a všet-

kých súťaží družstiev) je povolené len za podmienky, že výsledky nebudú zverejnené na interne-

te.   

Za nedodržanie tejto povinnosti bude organizátorovi udelená pokuta 50 €. 

Organizátori turnajov môžu žiadať o licenciu a návod k TP na sekretariáte SZBe. Pri používaní TP 

povoľuje ŠTK nasledovné odchýlky od platných pravidiel SZBe pre ručné losovanie:  

a) umiestnenie predkôl pri losovaní cez TP nezávisí od vylosovania nasadených hráčov, ale je 

 pri danom počte hráčov vždy na rovnakých miestach (podľa schémy BWF) 

b) automatizované losovanie cez TP umožňuje separáciu nasadených hráčov z jedného klu-

 bu podľa našich predpisov. Na zabezpečenie separácie je treba požívať voľby „Separate 

 top 4 fromeachClub“ a zároveň „Separate first round only. TP navyše okrem separácie na-

 sadených hráčov a dvojíc robí aj separáciu štyroch najlepších hráčov alebo dvojíc z kaž- dé-

ho klubu aj keď nie sú nasadení. 

c)  pri automatizovanom losovaní cez TP nie je možné nasadzovať zahraničných hráčov na- vy-

še popri základnom nasadení hráčov, preto treba pri nasadzovaní hráčov pri účasti za-

 hraničných hráčov postupovať nasledovne: 

-  ak sú medzi prihlásenými hráčmi na turnaj v niektorej disciplíne aj zahraniční hráči umies-

 tnení dostatočne vysoko v svetovom rebríčku (do 300.miesta v dvojhrách, do 150.miesta v 

 párových disciplínach), treba v tejto disciplíne pri nasadzovaní pre všetkých hráčov brať  do 

úvahy najskôr svetový rebríček (do 300.miesta v dvojhrách a do 150.miesta v párových  dis-

ciplínach) a až potom aktuálny slovenský rebríček 

-  prihlásených zahraničných hráčov, ktorí nie sú dostatočne vysoko v svetovom rebríčku (do 

 300.miesta v dvojhrách, do 150.miesta v párových disciplínach), treba v tejto disciplíne pri 

 losovaní zaradiť ako nenasadených. 

 

16. Pokuty za nedokončenie súťaží GP A a M SR 

 

Hráčovi, ktorý na GP A dospelých a M SR všetkých vekových kategórií nenastúpi na záverečné 

stretnutia v nedeľu z dôvodu neprítomnosti v hale, udelí ŠTK SZBe pokutu vo výške 50 € za každý 

neodohraný zápas na GP A a 70 € za každý neodohraný zápas na M SR. 

 

VIII. Rozpis Majstrovstiev SR jednotlivcov U11-U19, dospelých a veteránov 

 

Všetky M SR jednotlivcov sú súčasťou GP (okrem M SR veteránov), takže pre ne platia aj pravidlá 

rozpis u GP. 

A) Na M SR dospelých sú v jednotlivých disciplínach povolené nasledovné maximálne počty 

 štartujúcich: DM 28, DŽ 24, ŠM 16, ŠŽ 12, MIX 24. Právo účasti majú najlepší včas prihlásení  re

 gistrovaní hráči podľa priebežných rebríčkov jednotlivých disciplín k 1.11. Po uzávierke  pri

 hlášok nie je možné meniť zloženie dvojíc v párových disciplínach, možné je len odhlásenie. 

 V prípade, že v niektorej disciplíne je na poslednom postupovom mieste viac kandidátov z 

 dôvodu rovnakého rebríčkového postavenia, povoľuje sa štart na M SR v tejto disciplíne všet

 kým týmto rovnocenným kandidátom, takže sa v takomto prípade zvyšuje celkový počet 

 štartujúcich v tejto disciplíne. 

B)  Na M SR U11-U19 má právo účasti 24 hráčov a 24 hráčok nominovaných ŠTK na základe 

 priebežných rebríčkov k 1.11. V párových disciplínach sa môžu na M SR zúčastniť aj nenomi

 novaní hráči, ak ich spoluhráč je nominovaný. 

     Nomináciu určí ŠTK takým spôsobom, že postupne vyberá z rebríčkov najlepšieho hráča v 

 dvojhre, potom v štvorhre, potom v mixe, potom 2.hráča v dvojhre, štvorhre, mixe, potom 

 3.hráča v dvojhre, štvorhre, mixe, atď., až kým nie je vybratých 10 najlepších hráčov z kaž-

 dej disciplíny, potom sa už vyberajú hráči iba z rebríčka dvojhry, až kým sa nenaplní prí-

 slušný počet hráčov. 

 V prípade, že sa hráč delí v rebríčku o poradie s inými, započítava sa mu v tejto disciplíne 

 priemerné poradie z týchto miest. V prípade, že dvaja alebo viacerí hráči sú na rebríčku  na 

 rovnakom mieste v disciplíne, ktorá je pre nich rozhodujúca z hľadiska postupu na M SR, roz

 hoduje o poradí ich postupu umiestnenie v rebríčku v ďalších disciplínach v poradí 

 dvojhra, štvorhra, mix. V prípade, že hráči majú umiestnenie vo všetkých troch disciplínach 

 rovnaké, rozhodne o poradí postupu ŠTK. 
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V prípade, že sa hráči delia v rebríčku štvorhry alebo mixa o poradie s inými o 10.miesto, všet-

 ci títo hráči môžu postúpiť na základe umiestnenia v tejto disciplíne (t.j. zo štvorhry alebo mixa 

 môže teoreticky postúpiť aj viac hráčov ako 10). 

V prípade, že sa niektorý z nominovaných hráčov nezúčastní na M SR, môže štartovať na-

 miesto neho (s rovnakými právami ako nominovaný hráč) iný hráč, pričom rozhoduje po-

radie v rebríčku dvojhry. 

C)  Ak usporiadateľ M SR U11-U19 nemá nominovaných hráčov, povoľuje sa štart jedného 

 hráča a jednej hráčky naviac k počtu nominovaných. V prípade, že má usporiadateľ iba 

 jedného nominovaného hráča, povoľuje sa naviac štart hráča opačného pohlavia. 

D)  Na M SR veteránov majú právo účasti všetci prihlásení. Hráči štartujúci v kategóriách do 45 

 rokov musia byť registrovaní, hráči štartujúci v kategóriách nad 45 rokov môžu štartovať aj 

 bez platnej registrácie. Na M SR veteránov smie každý hráč štartovať v každej disciplíne len 

 v jednej vekovej kategórii. Na M SR veteránov sa hrajú dvojhry vo všetkých veterán-

 skych kategóriách, štvorhry a mixy sa hrajú v zlúčených kategóriách 36-40, 41-50, 51-60, 61-

 70 a nad 70 rokov. 

 

IX. Slovenské bedmintonové rebríčky a ich zostavovanie 

 

Slovenské bedmintonové rebríčky sa zostavujú vo vekových kategóriách U11, U13, U15, U17, U19 a 

dospelí vo všetkých troch disciplínach (dvojhra, štvorhra, mix). Do slovenských rebríčkov sa zapo-

čítavajú výsledky všetkých turnajov slovenského seriálu GP a vybraných medzinárodných turna-

jov, ktoré sa konajú v období od 1.1.2018 do 31.12.2018. 

 

1. Započítavané turnaje, ich typy, ohodnotenie (t) a koeficient (k) 
 

názov súťaže typ 
ohodno-

tenie t 

koeficient 

k 

celkový 

koeficient 

c = t x k 

počet 

súťaží 

za rok 

body 

podľa 

počtu 

hráčov 

Majstrovstvá SR M 3 10 30 1 nie 

GP A A 2 10 20 3 nie 

Oblastné majstrovstvá O 2 6 12 1 + 1 áno 

GP B B 1 3 3 3 + 3 áno 

GP C C 1 
1,0 alebo 

0,5 

1,0 alebo 

0,5 

neobme- 

dzený 
áno 

Kvalifikačný turnaj Q 1 2 2 3 + 3 áno 

Slovak Open v prípade FS S 4 10 40 0 – 1 áno 

BWF dospelých aspoň IS D 6 1-10 6-60  áno 

U19 a U17 MS a ME E 6 10 60 
 

áno 

U19 BE minimálne ICH F 5 10 50  áno 

U19 a U17 BE IS G 4 10 40  áno 

Extraliga 1 2 10 20 4  

II.liga 2 1 3 3 4  

III.liga 3 1 1,5 1,5 6  

IV.liga 4 1 1 1 6  

 

 V prípade medzinárodných turnajov BWF dospelých kategórie IS a vyššej, konaných mimo Eu-

rópy, je koeficient (k) príslušnej disciplíny rovný počtu krajín, ktorých hráči sa na turnaji zúčastnili. 

Ak je počet krajín väčší ako 10, koeficient (k)=10. 

 V prípade, že turnaj Slovak Open je vyššej kategórie ako FS, počíta sa do rebríčkov ako typ D 

a nie ako typ S. 

 V prípade medzinárodných turnajov (typy D, E, F, G a S) sa do rebríčkov započítavajú iba vý-

sledky dosiahnuté v hlavnej súťaži a ako počet štartujúcich sa uvažuje vždy ich počet v hlavnej 

súťaži. Do rebríčkov sa zaratúvajú výsledky iba hráčom, ktorí na turnajoch neštartovali ako repre-

zentanti iných krajín. 

 V prípade, že na turnaji GP C štartuje v niektorej disciplíne menej ako 9 hráčov, pre túto dis-

ciplínu je koeficient (k)=0,5. Ak je hráčov 9 a viac, tak koeficient (k)=1,0. 
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2.  Bodový zisk hráča podľa jeho umiestnenia a podľa počtu účastníkov turnaja na turnajoch jed 

     notlivcov 

 

 Ak počet štartujúcich v disciplíne nie je väčší ako 32, určíme základný bodový zisk z = F(n,y)  

hráča umiestneného na mieste y pri počte štartujúcich n podľa bodovacej tabuľky č.1. Ak sa 

jedná o M SR alebo celoslovenské turnaje GP A, tak uvažujeme vždy n = 32, aj v prípade nižšieho 

počtu štartujúcich. 

Ak počet štartujúcich v disciplíne je väčší ako 32, určíme základný bodový zisk z = G(y) hráča 

umiestneného na mieste y podľa bodovacej tabuľky č.2. 

Výsledný bodový zisk B hráča určíme ako súčin základného bodového zisku a koeficientov t a k:  

B = t x k x z  a zaokrúhlime na  najbližšie celé číslo nahor. 

V prípade, že hráč bol vylosovaný, ale prehral všetky zápasy kontumačne a neodohral ani časť 

žiadneho zápasu, nezískava v tejto disciplíne žiadny bod 

 

3. Hodnotenie štvorhier 

 

V súťaži štvorhier sú hodnotení jednotliví hráči a nie dvojice. Hráči získavajú body za priemer 

umiestnení, teda víťazný pár za 1.-2. miesto (neplatí pre mixy). 

 

 

Bodovacia tabuľka č.1 

 

 
 

 

  32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  

 a viac 

 

 

  100      1   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

   90      2   2  2  2  2  2  2  2  2  2  2                                                              

   80      3   3  3  3  3  3  3              2  2  2  2  2  2  2  2  2                                   

   70      4   4  4  4  4        3  3  3  3  3  3  3                    2  2  2                          

   62      5   5  5  5     4  4  4  4  4  4           3  3  3  3                 2  2                    

   54      6   6  6     5  5  5  5  5        4  4  4  4           3  3  3              2  2              

   46      7   7  7  6  6  6  6  6     5  5  5  5        4  4  4           3  3              2           

   38      8   8  8  7  7  7  7     6  6  6        5  5           4  4           3                       

   32      9   9     8  8  8     7  7  7     6  6  6     5  5           4           3          2         

   30     10  10  9  9  9  9  8  8  8     7  7        6  6     5  5        4           3                 

   28     11  11 10 10 10     9  9     8  8     7  7        6        5        4                          

   26     12  12 11 11 11 10 10     9  9     8  8     7  7     6  6     5        4        3        2     

   24     13  13 12 12    11 11 10 10     9  9     8  8     7        6     5        4                    

   22     14  14 13 13 12 12    11 11 10 10     9  9     8     7        6     5              3           

   20     15  15 14 14 13 13 12 12    11    10 10     9     8     7              5     4                 

   19     16  16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11    10     9     8     7     6                             

   18     17     16    15    14    13    12    11    10     9     8     7     6     5     4    3      2  

   17     18  17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12    11    10     9     8     7                             

   16     19  18 18 17 17 16 16 15    14    13 12    11    10     9              6     5                 

   15     20  19 19 18 18 17    16 15 15 14    13 12    11    10        8     7              4           

   14     21  20 20 19    18 17 17 16    15 14    13 12    11        9     8        6                    

   13     22  21 21 20 19 19 18    17 16    15 14    13 12    11 10     9        7        5        3     

   12     23  22 22 21 20    19 18    17 16    15 14       12       10        8                          

   11     24  23 23 22 21 20 20 19 18    17 16       14 13    12 11        9           6                 

    9     25  24    23 22 21    20 19 18    17 16 15    14 13          10           7          4         

    8     26  25 24 24 23 22 21    20 19 18       16 15          12 11           8                       

    7     27  26 25 25 24 23 22 21    20 19 18 17       15 14 13          10  9              5           

    6     28  27 26    25 24 23 22 21       19 18 17 16          13 12 11              7  6              

    5     29  28 27 26    25 24 23 22 21 20          17 16 15 14                 9  8                    

    4     30  29 28 27 26       24 23 22 21 20 19 18                   12 11 10                          

    3     31  30 29 28 27 26 25             21 20 19 18 17 16 15 14 13                                   

    2     32  31 30 29 28 27 26 25 24 23 22                                                              

    1     33 a                                                                                            

          viac                                                                                            

 

 

základný 

bodový 
zisk pri 

danom 

umies-
tnení 

počet účastníkov 
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Bodovacia tabuľka č.2  

 

umiestnenie základný bodový zisk pri danom umiestnení bodový zisk na turnaji GP A 

33-34 1 20 

35-36 0,95 19 

37-38 0,90, 18 

39-40 0,85 17 

41-42 0,80 16 

43-44 0,75 15 

45-46 0,70 14 

47-48 0,65 13 

49-50 0,60 12 

51-52 0,55 11 

53-54 0,50 10 

55-56 0,45 9 

57-58 0,40 8 

59-60 0,35 7 

61-62 0,30 6 

63-64 0,25 5 

65-66 0,20 4 

67-68 0,15 3 

69-70 0,10 2 

71 a viac 0,05 1 

 

 

  4.  Bodový zisk hráča podľa jeho výsledkov na ligových turnajoch 

 

Zo všetkých ligových stretnutí získavajú hráči body do rebríčkov podľa nasledovných pravidiel: 

- každé ligové kolo sa počíta do rebríčkov ako zvláštny turnaj (každá liga zvlášť) 

- výhra aj prehra každého hráča v každom stretnutí sa hodnotí bodovým ziskom podľa bo-

dovacej tabuľky č. 3 

- výsledný bodový zisk hráča do rebríčka v danej disciplíne v danom kole je daný súčtom bo-

dov, ktoré získal hráč v danej disciplíne v jednotlivých stretnutiach kola 

- do súčtu sa hráčovi započítavajú všetky získané body v danej disciplíne bez ohľadu na to, či 

nastúpil ako prvý, druhý alebo tretí hráč v danej disciplíne (týka sa DM a ŠM) 

 

Bodovacia tabuľka č.3  

 

  výhra prehra koeficienty 

extraliga    t=2, k=10, c=20 

 1 400 80  

 2 300 60  

 3 200 40  

II.liga    t=1, k=3, c=3 

 1 60 12  

 2 45 9  

 3 30 6  

III.liga    t=1, k=1,5  c=1,5 

 1 30 6  

 2 22,5 4,5  

 3 15 3  

IV.liga    t=1, k=1, c=1 

 1 20 4  

 2 15 3  

 3 10 2  

 

Riadky 1 platia pre dvojhru žien, štvorhru žien, mix, prvú dvojhru mužov a prvú štvorhru mužov. 

Riadky 2 platia pre druhú dvojhru mužov a druhú štvorhru mužov. 

Riadky 3 platia pre tretiu dvojhru mužov. 

 



 14 

5. Prenos bodov z vyššej vekovej kategórie 

 

Ak na turnaji zaratúvanom do slovenských rebríčkov štartoval mladší hráč vo vyššej vekovej ka-

tegórii (oprávnene), započítavajú sa mu získané body v rovnakej výške aj do rebríčkov vo všet-

kých nižších kategóriách, v ktorých má právo štartu. 

 

6. Priebežné rebríčky 

 

Do priebežných rebríčkov sa započítavajú: 

-  k 1.3.2018 (po všetkých prvých GP "A" turnajoch všetkých vekových kategórií) sa vo všet-

 kých vekových kategóriách vytvorí rebríček, do ktorého sa započítajú dva najlepšie vý-

 sledky z turnajov aktuálneho ročníka a konečných (u mládeže redukovaných) rebríčkov z 

 minulej sezóny, ktoré budú započítané ako výsledok jedného turnaja GP "A"  

-  k 1.5.2018 - 2 najlepšie výsledky u dospelých, 3 najlepšie výsledky v U11-U19 

-  k 1.8.2018 - 3 najlepšie výsledky u dospelých, 4 najlepšie výsledky v U11-U19 

-  k 1.11.2018 - 3 najlepšie výsledky u dospelých, 5 najlepších výsledkov v U11-U19 

 

7. Konečné rebríčky 

 

Do konečných rebríčkov k 31.12.2018 sa započítavajú 4 najlepšie výsledky v jednotlivých disciplí-

nach v kategórii dospelých a 6 najlepších výsledkov v kategóriách U11-U19. 

 

X. Umiestňovanie zahraničných hráčov do súpisiek družstiev dospelých 

 

1. Poradie zahraničného hráča na súpiske slovenského družstva dospelých sa určuje na základe 

jeho umiestnenia v dvojhre v aktuálnom rebríčku platnom dňa 1.1. pred sezónou a to buď 

podľa svetového rebríčka, ak je v ňom hráč umiestnený do 300.miesta alebo podľa národ-

ného rebríčka krajiny odkiaľ hráč pochádza. 

2. Ak je hráč umiestnený do 300.miesta svetového rebríčka umiestni sa na súpiske podľa tohto 

poradia medzi ostatných hráčov umiestnených v svetovom rebríčku do 300.miesta a zároveň 

pred všetkých ostatných hráčov v súpiske (slovenských aj zahraničných), ktorí nie sú 

v svetovom rebríčku do 300.miesta. Ak zahraničný hráč nie je v svetovom rebríčku do 

300.miesta, vypočíta sa mu na základe jeho umiestnenia v národnom rebríčku ekvivalent je-

ho poradia v slovenskom rebríčku podľa nasledovného vzorca:  

 s = s1 + (s2/3 – s1)(z – z1)/(z2 – z1) , 

kde : 

z - je umiestnenie zahraničného hráča v modifikovanom národnom rebríčku jeho kra-

jiny 

z1 - je počet hráčov umiestnených v svetovom rebríčku do 300.miesta z tej krajiny, 

z ktorej je zahraničný hráč 

z2 -je celkový počet hráčov umiestnených v národnom rebríčku tej krajiny, z ktorej je 

zahraničný hráč 

s1 -je počet slovenských hráčov umiestnených v svetovom rebríčku do 300.miesta 

s2 -je celkový počet slovenských hráčov umiestnených v slovenskom rebríčku 

s -je vypočítané ekvivalentné poradie zahraničného hráča v slovenskom rebríčku, 

podľa ktorého zahraničného hráča zaradíme do súpisky slovenského družstva 

3. Vo všetkých prípadoch sa jedná o aktuálne rebríčky dvojhier platné dňa 1.1. pred sezónou. 

Pre potreby nášho výpočtu modifikujeme národný rebríček krajiny zahraničného hráča tak, 

že na jeho začiatok umiestnime všetkých hráčov príslušnej krajiny, ktorí sú v svetovom rebríčku 

do 300.miesta (ak to tak nebolo) a až za nimi pokračujeme ostatnými hráčmi podľa národ-

ného poradia. Na základe takto modifikovaného rebríčka určíme poradie „z“ zahraničného 

hráča v jeho národnom rebríčku, ktoré vstupuje do vzorca. 

 

 

XI. Rozpis Extraligy zmiešaných družstiev dospelých  

 

1. Extraliga dospelých sa hrá podľa ŠTDB platných od 1.1.2018 a tohto rozpisu. 

 

2. Právo účasti v Extralige zmiešaných družstiev na sezónu 2018 majú nasledovné družstvá: Lokomotí-

va Košice, Spoje Bratislava, CEVA Trenčín, AS Trenčín, Lokomotíva Košice B, KPŠ Košice, Sokol Ilava 

a AŠK Fénix Bratislava. 
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3. Povinnosti účastníkov Extraligy: 

-  elektronická prihláška zaslaná na adresu predsedu ŠTK do 21.1.2018 

-  prihlásiť družstvo dorastu alebo žiakov do súťaže zmiešaných družstiev a odohrať túto súťaž (KM    

   alebo OM) – výška pokuty za nesplnenie tejto podmienky je 300 € 

-  B družstvo môže v Extralige štartovať iba pod iným názvom, nie ako B družstvo 

Súpisky pre Extraligu treba elektronicky zaslať na potvrdenie predsedovi ŠTK do 15.3.2018 

 

4.  Stretnutia sa hrajú na 8 zápasov v stretnutí v poradí: 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ, MIX. V 

každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie 

je registrovaný v SZBe (cudzinec). 

 

5.  Súťaž sa skladá z dvoch častí. V základnej časti sa v 3 kolách podľa rozlosovania stretne každé 

družstvo s každým.  

Po odohraní základnej časti prvých šesť družstiev vytvorí finálovú skupinu play off a družstvá na 7. a 8. 

mieste odohrajú zápas o záchranu.  

Vo finálovej skupine play off sa odohrajú najskôr štvrťfinálové stretnutia družstiev 3-6 a 4-5 podľa 

umiestnenia v základnej časti. Porazení štvrťfinalisti odohrajú ešte v sobotu stretnutie o 5. miesto.  

V prvom semifinále sa stretne víťaz základnej časti s víťazom štvrťfinálového stretnutia, ktorý bol horší 

po základnej časti a druhý po základnej časti s víťazom štvrťfinálového stretnutia, ktorý bol lepší po 

základnej časti. 

V nedeľu sa odohrá finále a zápas o 3. miesto 

Pri týchto stretnutiach play off platí pravidlo, že v prípade remízy o víťazovi nerozhoduje skóre setov 

ale víťazom sa stáva družstvo, ktoré bolo lepšie umiestnené v tabuľke základnej časti. Toto platí aj pre 

stretnutie o 7.miesto. 

Na stretnutia play off môžu nastúpiť len tí hosťujúci hráči, ktorí nastúpili aspoň v dvoch kolách základ-

nej časti. 

 

6. Termíny Extraligy: 

 

1. kolo - 24.3.2018 

2. kolo - 5.5.2018 

3. kolo - bude včas upresnené 

4. kolo - bude včas upresnené 

 

7. Oficiálne začiatky stretnutí sú o 9.00 - 12.00 - 15.00. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné 

zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ kola povinný in-

formovať predsedu ŠTK. 

 

8. Kluby, ktoré chcú usporiadať niektoré kolo Extraligy, sú povinné pri žiadosti o jeho pridelenie uviesť 

aj návrh na vrchného rozhodcu s platným preukazom, ktorý je ochotný súťaž viesť. Vrchných rozhod-

cov pre obidva termíny Extraligy určuje Komisia rozhodcov, ktorá  je oprávnená návrh klubu na roz-

hodcu potvrdiť alebo určiť iného rozhodcu. V priebehu sezóny Komisia rozhodcov zodpovedá za 

činnosť vrchných rozhodcov a určuje náhradníkov v prípade výpadku nominovaného rozhodcu. V 

odôvodnených prípadoch je oprávnená zmeniť nomináciu vrchného rozhodcu. V takom prípade je 

KR povinná zaslať písomné odôvodnenie zmeny na adresu ŠTK a meneného rozhodcu.  

 

9. Usporiadateľ ligového kola je povinný uhradiť vrchnému rozhodcovi náklady na cestovné, ubyto-

vanie a stravné podľa platných predpisov a navyše odmenu vo výške 70 € za celodennú akciu (nad 

6 hodín) alebo 35 € za poldennú akciu (do 6 hodín).  

 

10. V prípade priaznivej finančnej situácie je VV SZBe oprávnený rozhodnúť o tom, že KR nominuje na 

play off Extraligy hlavných rozhodcov a uhradí im cestovné a odmeny. V takom prípade je usporia-

dateľ povinný uhradiť nominovaným hlavným rozhodcom stravu a ubytovanie. Počet hlavných roz-

hodcov musí byť minimálne dvakrát väčší ako počet kurtov, na ktorých sa bude hrať. 

 

11. Súťaž sa hrá s košíkmi Yonex AS 50, ktoré dodá SZBe v počte 2 tucty na stretnutie. Ak sa niektoré 

družstvo z vlastnej viny nezúčastní niektorého stretnutia, jeho podiel košíkov prepadáva v prospech 

SZBe. 

 

12. Za každý zápas v stretnutí Extraligy, ktorý družstvo neodohrá z dôvodu neprítomnosti hráča bude 

potrestané pokutou vo výške 17 € bez ohľadu na dôvody, ktoré to zapríčinili. V prípade, že sa druž-

stvo nedostaví na stretnutie, môže mu byť zo strany ŠTK udelená pokuta do výšky 350 €. 
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13. Stretnutia Extraligy sa musia hrať v hale s minimálnou výškou 6 m, ktorá má aspoň 4 regulárne 

ihriská spĺňajúce podmienky čl. 20 Súťažného poriadku (stojany pre rozhodcov, číselníky, čiary, po-

dlaha, osvetlenie). Za nedodržanie podmienok o regulárnych ihriskách stanovených v tomto článku 

sa stanovujú pokuty: 20 € za číselníky a 20 € za teplotu v telocvični. 

 

14. Usporiadateľ turnaja Extraligy je povinný pri organizácii podujatia rešpektovať a dodržiavať všetky 

zmluvy (napr. o reklame) uzavreté SZBe s inými subjektami a to aj v prípade, že zmluva bola uzavretá 

neskôr, ako bolo podujatie pridelené usporiadateľovi, najneskôr však 3 mesiace pred začiatkom 

podujatia. V prípade, že SZBe uzavrel zmluvu, ktorá má taký vplyv na organizovanie súťaže, že orga-

nizátor nie je schopný alebo ochotný ju akceptovať, môže sa organizácie podujatia vzdať. Musí tak 

však urobiť čo najskôr, najneskôr do 2 týždňov po obdržaní informácie o podmienkach zmluvy. 

 

15. Usporiadateľ turnaja Extraligy je povinný používať ligový SW a po skončení súťaže vytlačiť záp isy 

o stretnutí, dať ich podpísať vedúcim družstiev a zaslať ich riadiacemu súťaže. Zároveň  najneskôr do 

18.00 hodiny je povinný nahlásiť výsledky stretnutí telefonicky alebo mailovo na sekretariát SZBe: mail 

stk@bedminton.sk 

 

16. V stretnutí Extraligy musia všetci hráči jedného družstva odohrať všetky zápasy stretnutia v trič-

kách rovnakej farby. Za každý zápas, v ktorom to hráči nedodržia, bude klub potrestaný pokutou vo 

výške 17 €. Tričko sa považuje za vyhovujúce, ak je aspoň 75% jeho povrchu príslušnej základnej spo-

ločnej farby celého družstva. 

 

17. V prípade rovnosti bodov družstiev na čele tabuľky extraligy rozhoduje o ich poradí skóre vzá-

jomných zápasov a nie celkové skóre. 

 

18. Víťazné družstvo Extraligy sa stáva majstrom Slovenska, získava zlaté medaily a na jeden rok pu-

tovný Ligový pohár od SZBe. Putovný pohár je družstvo povinné priniesť na záverečné kolo ďa lšieho 

ročníka Extraligy, aby ho mohol prevziať ďalší víťaz. Družstvá na ďalších miestach získavajú strieborné 

a bronzové medaily. Víťazné družstvo a má právo reprezentovať SR v ďalšom ročníku EP klubov. 

 

19. Posledné družstvo Extraligy vypadáva do príslušnej II.ligy. 

 

 

XII. Rozpis Krajských majstrovstiev, Oblastných majstrovstiev a Majstrovstiev SR zmiešaných družstiev  

      dorastu a  žiakov 

 

1. Súťaž sa hrá podľa ŠTDB platných od 1.1.2018 a tohto rozpisu. 

 

2. Podmienky účasti: 

- platné elektronické preukazy 

- elektronická prihláška zaslaná riadiacemu súťaže do 1.9.2018 

- súpiska družstva zaslaná elektronickou poštou riadiacemu súťaže najneskôr týždeň pred za-

čiatkom súťaže. 

 

3. Štartovať môžu: 

-  v žiackych družstvách všetci registrovaní hráči, ktorí majú právo štartu v kategóriách U13 a 

U15 

-  v dorasteneckých družstvách všetci registrovaní hráči, ktorí majú právo štartu v kategóriách 

U17 a U19 

Stretnutia sa hrajú na 7 zápasov (2,2,1,1,1). Poradie zápasov: 1.DM, 2.DM, 1.DŽ, 2.DŽ, ŠM, ŠŽ, MIX. Mi-

nimálny počet hráčov na súpiske je 3+3. Súpisky treba vyhotovovať podľa priebežných rebríčkov 

dvojhier U15 a U13 resp. U19 a U17 k 1.8.2018. 

 

4. KM dorasteneckých a žiackych družstiev sa hrajú ako jednorazový turnaj vo viacerých skupi- 

nách v oblastiach Západ a Východ. Skupiny sa hrajú na úrovni krajov, prípadne je možné niek- 

toré kraje spojiť. Systém súťaže závisí od počtu účastníkov a určuje sa podľa článku 7. Najlepšie  

družstvá postupujú na príslušné OM. Ak po uzavretí prihlášok riadiaci OM zistí, že počet prihláse- 

ných družstiev v oblasti je nižší ako 9, oznámi klubom zrušenie krajských kvalifikácií v tejto oblasti.  

Ak je celkový počet prihlásených družstiev v oblasti väčší ako 8, hrajú sa KM v tých krajoch, kde je  

počet prihlásených družstiev vyšší ako počet postupujúcich družstiev. 

 

mailto:stk@bedminton.sk
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5. OM dorasteneckých a žiackych družstiev sa hrajú ako jednorazový turnaj v dvoch skupinách –  

Západ a Východ. Počet účastníkov OM je maximálne 8. Systém súťaže závisí od počtu účastníkov  

a určuje sa podľa článku 7. 

 

6. Počet postupujúcich družstiev z jednotlivých KM na OM závisí od výsledkov predchádzajúcej  

sezóny nasledovne: z každého kraja postupuje minimálne jedno družstvo. Ďalšie 4 miesta sa pride- 

lia krajom, ktorých družstvá sa umiestnili na prvých 4 miestach predchádzajúcich OM. Ak sa  

z niektorého kraja neprihlási na OM žiadne družstvo, uvoľnené miesto získava kraj, ktorého družstvo  

sa umiestnilo na 5.mieste na OM v predchádzajúcej sezóne. 

 

Pre rok 2018 sú počty družstiev postupujúcich na OM podľa jednotlivých krajov nasledovné: 

Západ – TN 3 dorast-3 žiaci, NR 1 dorast-1 žiaci, BA 3 dorast-2 žiaci, TT +ostatné (prehlásení z oblasti 

Východ) 1 dorast-2 žiaci, náhradníci nikto ani dorast ani žiaci, 

Východ – PO 2 dorast-2 žiaci, KE 4 dorast-4 žiaci, BB 1 dorast-1 žiaci, ZA 1 dorast-1 žiaci, náhradníci 

dorast nikto, žiaci KE. 

 

7. Herný systém na KM a OM sa stanoví podľa nasledovných pravidiel: 

a) ak počet družstiev nie je väčší ako 5, hrá sa systémom každý s každým 

b) ak je počet družstiev 6, zostaví sa rebríček družstiev podľa článku 8. Vylosujú sa 2 skupiny  po 

 3 družstvá, pričom sa vždy losuje medzi dvojicami družstiev 1-2, 3-4 a 5-6. V skupinách sa hrá 

 každý s každým. Prvé dve družstvá zo skupín postupujú do finálovej štvorčlennej skupiny, kde 

 sa hrá každý s každým, pričom už odohraný zápas v skupine sa započítava. Zvyšné dve druž

 stvá odohrajú jeden zápas o 5.miesto. 

c)  ak je počet družstiev 7, zostaví sa rebríček družstiev podľa článku 8. Odohrajú sa kvalifi-

 kačné zápasy medzi družstvami 2-7, 3-6 a 4-5. Víťazné družstvá postupujú do finálovej sku-

 piny, kde hrajú spolu s nasadeným družstvom č.1 systémom každý s každým. Porazené 3 

 družstvá z kvalifikácie hrajú každý s každým o 5.-7.miesto. 

d)  ak je počet družstiev 8, zostaví sa rebríček družstiev podľa článku 8. Odohrajú sa kvalifi-

 kačné zápasy medzi družstvami 1-8, 2-7, 3-6 a 4-5. Víťazné družstvá postupujú do finálovej 

 skupiny, kde hrajú systémom každý s každým. Porazené 4 družstvá z kvalifikácie hrajú systé-

 mom pavúka 2 zápasy o 5.-8.miesto. Tento pavúk sa losuje po ukončení kvalifikačného kola, 

 pričom sú nasadené dve najlepšie družstvá podľa predtým zostaveného rebríčka. 

e)  ak je počet družstiev 9 a viac, zostaví sa rebríček družstiev podľa článku 8. Družstvá sa vylosu-

 jú do pavúka, pričom sa nasadzujú 4 družstvá. Ak sú medzi nasadenými družstvá z jedného 

 klubu, musia byť v opačnej polovici pavúka. Zvyšné družstvá sa dolosujú tak, aby sa pokiaľ je 

 to možné v prvom kole nestretli družstvá z toho istého klubu. Odohrajú sa zápasy v pavúku 

 a zápas o 3.miesto. Zápasy o poradie sa odporúča hrať, ak je to možné z časových dôvodov 

 - najskôr sa hrajú zápasy medzi družstvami, ktoré vypadli v 1.kole. V prípade, že do vyššej sú

 ťaže majú postúpiť dve družstvá, na záver sa odohrá dodatkový zápas medzi družstvom na 

 3.mieste a družstvom, ktoré prehralo vo finále. Tento zápas sa však hrá len vtedy, ak tieto 

 družstvá predtým ešte nehrali (v semifinále). 

 

8. V prípade, že na OM alebo KM je potrebné niektoré družstvá nasadiť, postupujeme pri tom na- 

sledovne: Použijeme prvý stĺpec rebríčkovej bodovacej tabuľky a podľa tohto stĺpca pridelíme  

hráčom v súpiske body na základe ich rebríčkového poradia. Započítavame rebríčkové poradie  

dvojhry z rebríčka, podľa ktorého bola zostavovaná súpiska (U19 alebo U15). V prípade, že hráč  

nie je v rebríčku, započítame mu poradie o jedno väčšie ako je počet hráčov v rebríčku. Potom  

vypočítame súčet bodových hodnôt dvoch najlepších chlapcov a dvoch najlepších dievčat a  

pridáme k nemu polovicu bodovej hodnoty tretieho chlapca a tretieho dievčaťa. Poradie nasa- 

denia družstiev určíme potom podľa tohto súčtu – čím väčší súčet, tým lepšie nasadenie. Do vý- 

počtu sa zahŕňajú iba tí hráči z družstva, ktorí sú prítomní na turnaji. Ak družstvo nemá plný počet  

hráčov (3+3), namiesto chýbajúceho hráča sa nezapočítava nič. Ak sa hráč v rebríčku delí  

o umiestnenie s inými, započítava sa mu počet bodov, ktorý prislúcha priemeru umiestnení. 

 

9. Na OM dorasteneckých a žiackych družstiev postupujú družstvá z KM v počte stanovenom  

v článku 6. V prípade, že sa niektoré družstvo vzdá účasti, je povinné to oznámiť riadiacemu súťa- 

že hneď po skončení KM. Právo účasti na OM potom získava ďalšie družstvo v poradí podľa umies- 

tnenia na tých istých KM. 
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10. Na M SR dorasteneckých a žiackych družstiev postupujú prvé dve družstvá z OM SR Západ a  

Východ. V prípade, že sa niektoré družstvo vzdá účasti, je povinné to oznámiť ŠTK čo najskôr, naj- 

neskôr však dva týždne pred konaním M SR. Právo účasti na M SR potom získava ďalšie družstvo  

v poradí z tej istej oblasti podľa umiestnenia na OM.  

 

 

11. Turnaj M SR sa hrá systémom každé družstvo s každým. Poradie stretnutí na M SR družstiev: 

1. kolo:  stretnutie A: 1. Západ - 2. Východ stretnutie B: 1. Východ - 2. Západ 

2. kolo: víťaz A - porazený B   víťaz B - porazený A 

3. kolo: víťaz A - víťaz B                  porazený A - porazený B 

 

12. Oddiely, ktorých družstvá postúpili na OM alebo na M SR, môžu doplniť ich súpisky hráčmi z  

vlastných družstiev, ktoré nepostúpili z nižšej súťaže. 

 

13. Na M SR družstiev dorastu a žiakov je usporiadateľ povinný zabezpečiť hlavných rozhodcov na  

všetky stretnutia. 

 

14. Víťazné družstvo finálového turnaja sa stáva majstrom SR a získava zlaté medaily. Ďalšie dve  

družstvá získavajú strieborné a bronzové medaily. 

 

 

XIII. Rozpis II. ligy zmiešaných družstiev dospelých 

 

1. Súťaž sa hrá podľa ŠTDB platných od 1.1.2018 a tohto rozpisu. 

 

2. II. liga dospelých sa hrá v dvoch skupinách - Západ a Východ.  Po uzavretí prihlášok riadiaci II. ligy 

Západ a II. ligy Východ určia, akým spôsobom sa súťaž bude v jednotlivých skupinách hrať. 

 

3. Právo účasti v II. lige zmiešaných družstiev SR Západ na sezónu 2018 majú nasledovné družstvá: 

RODON Klenovec, BK MI Trenčín, CEVA Trenčín B, Lokomotíva Banská Bystrica, ŠKB Koliba Bratislava, 

HK Filozof Bratislava, DBK Bratislava a BKR Púchov. Družstvo BK Šurany sa vzdalo účasti v II.lige. 

Právo účasti v II. lige zmiešaných družstiev SR Východ na sezónu 2018 majú nasledovné družstvá: KPŠ 

Košice B, PBA Prešov, KPŠ Košice C, KGB Rožňava, KBŠ Dolný Kubín, KBC Košice, VEVA Huncovce 

a Victory Trebišov.  

 

4. Podmienky účasti: 

- zaslať prihlášku do súťaže riadiacim súťaže do 21.1.2018 

- elektronicky zaslať súpisku družstva na potvrdenie riadiacim súťaže do 15.3.2018 

 

5. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Stretnutia sa hrajú na 8 zápa-

sov, rovnako, ako Extraliga. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu na-

stúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe 

(cudzinec). 

 

6. II. liga dospelých SR Východ a Západ sa hrá len s pierkovými košíkmi. Košíky na stretnutia dodávajú 

družstvá rovnakým dielom. 

 

7. V prípade, že sa niektoré družstvo nezúčastní na ligovom kole, ŠTK mu udelí pokutu vo výške 50 

euro. 

 

8. Víťazi II. ligy SR Východ a Západ odohrajú dvojkolovú kvalifikáciu o postup do ďalšieho ročníka 

Extraligy. V prípade vzájomnej dohody medzi družstvami štartujúcimi v kvalifikácii je možná aj jedno-

kolová kvalifikácia. O tejto dohode musí byť ŠTK informovaná minimálne 2 týždne pred odohraním 

kvalifikácie. V prípade, že víťaz niektorej II.ligy nemá záujem o štart v kvalifikácii, postupuje do kvalifi-

kácie ďalšie družstvo z príslušnej oblasti s výnimkou posledného družstva v tabuľke II.ligy. 

 

9. Do II.ligy SR Západ a Východ postupujú po jednom družstve z III.ligy SR Západ a Východ. Z II.ligy SR 

Západ a Východ zostupuje do III.ligy toľko družstiev, aby v nasledovnom ročníku bolo v II.ligách po 8 

družstiev. Počet zostupujúcich družstiev (0,1, alebo 2) bude závisieť od počtu presúvajúcich sa druž-

stiev medzi Extraligou a II.ligami SR Západ a Východ. 
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XIII. Rozpis III. ligy zmiešaných družstiev dospelých 

 

1. Súťaž sa hrá podľa ŠTDB platných od 1.1.2018 a tohto rozpisu. 

 

2. III. liga dospelých sa hrá v dvoch skupinách - Západ a Východ. Po uzavretí prihlášok riadiaci III. ligy 

Západ a III. ligy Východ určia, akým spôsobom a v ktorých termínoch sa súťaž bude hrať. 

 

3. Právo účasti v III. lige zmiešaných družstiev SR Západ na sezónu 2018 majú nasledovné družstvá: 

MBK Malinovo, Spoje Bratislava B, Fénix Bratislava B, Sokol Ilava B, CEVA Trenčín C, BC Kyklop Martin, 

BK MI Trenčín B, UNIZA Žilina, Lokomotíva Banská Bystrica B a BARBAR Skalica. Družstvo Spoje Bratisla-

va C sa vzdalo práva postupu zo IV. do III.ligy. 

Právo účasti v III. lige zmiešaných družstiev SR Východ na sezónu 2018 majú všetky prihlásené druž-

stvá klubov zaradených do oblasti SR Východ. 

 

4. Podmienky účasti: 

- zaslať prihlášku do súťaže riadiacemu súťaže do 21.1.2018 

- elektronicky zaslať súpisku družstva na potvrdenie riadiacemu súťaže do 10.2.2018. 

 

5. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Stretnutia sa hrajú na 8 zápa-

sov, rovnako, ako Extraliga. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu na-

stúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe 

(cudzinec). 

 

6. III. liga dospelých Západ sa hrá len s pierkovými košíkmi. III. liga dospelých Východ sa môže hrať s 

pierkovými, ale aj s plastikovými košíkmi s korkovou hlavou. Košíky na stretnutia dodávajú družstvá 

rovnakým dielom. 

 

7. V prípade, že sa niektoré družstvo nezúčastní na ligovom kole, ŠTK mu udelí pokutu vo výške 50 

euro. 

 

8. Víťaz III.ligy SR Západ a Východ získava právo postupu do II.ligy SR Západ a Východ. V prípade, že 

družstvo nemá záujem o postup do II.ligy, je povinné oznámiť to ŠTK čo najskôr. Právo postupu potom 

získava niektoré ďalšie družstvo, ktoré má o postup záujem s výnimkou posledného v poradí podľa 

konečnej tabuľky III.ligy. 

 

9. Do III. ligy SR Západ postupujú dve družstvá zo IV. ligy. Z III.ligy SR Západ zostupuje do IV.ligy toľko 

družstiev, aby v nasledovnom ročníku bolo v III.lige 10 družstiev. Počet zostupujúcich družstiev (1,2, 

alebo 3) bude závisieť od počtu presúvajúcich sa družstiev medzi Extraligou, II.ligou SR Západ a 

III.ligou. 

 

 

XIV. Rozpis IV. ligy zmiešaných družstiev dospelých 

 

1. Súťaž sa hrá podľa ŠTDB platných od 1.1.2018 a tohto rozpisu. 

 

2. IV. liga dospelých sa hrá len v oblasti SR Západ. Po uzavretí prihlášok riadiaci IV. ligy Západ určí, 

akým spôsobom a v ktorých termínoch sa súťaž bude hrať. 

 

3. Právo účasti v IV. lige zmiešaných družstiev SR Západ na sezónu 2018 majú všetky prihlásené druž-

stvá klubov zaradených do oblasti SR Západ. 

 

4. Podmienky účasti: 

- zaslať prihlášku do súťaže riadiacemu súťaže do 21.1.2018 

- elektronicky zaslať súpisku družstva na potvrdenie riadiacemu súťaže do 10.2.2018 

 

5. Štartovať môžu hráči, ktorí majú právo štartu v kategórii dospelých. Stretnutia sa hrajú na 8 zápa-

sov, rovnako, ako Extraliga. Minimálny počet hráčov na súpiske je 4+2. V každom stretnutí môžu na-

stúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe 

(cudzinec). 
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6. IV. liga dospelých sa môže hrať s pierkovými, ale aj s plastikovými košíkmi s korkovou hlavou. Košíky 

na stretnutia dodávajú družstvá rovnakým dielom. 

 

7. V prípade, že sa niektoré družstvo nezúčastní na ligovom kole, ŠTK mu udelí pokutu vo výške 50 

euro. 

 

8. Prvé dve družstvá IV.ligy získavajú právo postupu do III.ligy SR Západ. V prípade, že niektoré 

z týchto družstiev družstvo nemá záujem o postup do III.ligy, je povinné oznámiť to ŠTK čo najskôr. 

Právo postupu potom získava niektoré ďalšie družstvo, ktoré má o postup záujem s výnimkou posled-

ného v poradí podľa konečnej tabuľky IV.ligy. 

 

 

 

 

XV. Výkonnostné triedy získané v sezóne 2017 platné od 1.1.2018 

 

dospelí 

I.VT: Hliničan M., Vachálek, Dratva M., Klačanský L., Matejka M., Haring M., Tomčko L.,  

 Kožár M. 

Repiská M., Grenčíková L., Peruňská A., Vargová K., Nejedlová J., Kaduková G., Šariš- 

čanová K., Pálková Z., Vojteková L., Popluhárová V. 

II.VT: hráči umiestnení do nasledovného poradia v jednotlivých disciplínach v konečnom sloven-

skom rebríčku 

DM - do 119. miesta včítane 

ŠM - do 131. miesta včítane 

MM - do 74. miesta včítane 

DŽ - do 57. miesta včítane 

ŠŽ - do 71. miesta včítane 

MŽ - do 60. miesta včítane 

III.VT: všetci ostatní hráči zaradení v rebríčku 

 

starší dorast 

I.VT: Hrnčár  P., Horák A., Antoška A., Bartoš E., Horák J., Chudíc A., Nečeda S. 

          Vargová K., Peruňská A., Tarcalová M., Stašková S., Remeňová A., Vojteková L., Palčeková 

K. 

II.VT: hráči umiestnení do nasledovného poradia v jednotlivých disciplínach v konečnom sloven-

skom rebríčku 

DM - do 19. miesta včítane 

ŠM - do 18. miesta včítane 

MM - do 16. miesta včítane 

DŽ - do 16. miesta včítane 

ŠŽ - do 17. miesta včítane 

MŽ - do 16. miesta včítane 

III.VT: všetci ostatní hráči zaradení v rebríčku 

 

mladší dorast 

I.VT: Antoška A., Kováč P., Horák J., Bartoš E., Suchý S., Papánek P., Karpják B. 

 Tarcalová M., Csonková K., Vojteková L., Chmurovičová J., Remeňová A., Telehaničo- 

 vá M. 

          II.VT: hráči umiestnení do nasledovného poradia v jednotlivých disciplínach v konečnom 

slovenskom rebríčku 

DM - do 28. miesta včítane 

ŠM – do 24. miesta včítane 

MM - do 19. miesta včítane 

DŽ - do 28. miesta včítane 

ŠŽ - do 24. miesta včítane 

MŽ - do 20. miesta včítane 

III.VT: všetci ostatní hráči zaradení v rebríčku 
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starší žiaci 

I.VT: Karpják B., Kudláč L., Suchý S., Kadlec S., Radoczi P., Huppert P., Kajda A. 

  Telehaničová M., Slosiariková S., Chmurovičová J., Tomčová N., Kadlecová O., Hlavač- 

 ková Z., Štroffeková D. 

II.VT: hráči umiestnení do nasledovného poradia v jednotlivých disciplínach v konečnom sloven-

skom rebríčku 

DM - do 39. miesta včítane 

ŠM - do 31. miesta včítane 

MM - do 28. miesta včítane 

DŽ - do 42. miesta včítane 

ŠŽ - do 34. miesta včítane 

MŽ - do 29. miesta včítane 

III.VT: všetci ostatní hráči zaradení v rebríčku 

 

 

mladší žiaci 

I.VT:   Suchý A., Petrovič P., Pavlík R., Ondrejčák G., Kostelník J., Šoóš M., Dzurňák J. 

 Výbochová L., Stašková E., Ivanovičová J., Lázárová N., Orságová E. Michalková N. M., Ku-

rimaiová L. L., Marťáková M. 

II.VT: hráči umiestnení do nasledovného poradia v jednotlivých disciplínach v konečnom sloven-

skom rebríčku 

DM - do 31. miesta včítane 

ŠM - do 22. miesta včítane 

MM - do 20. miesta včítane 

DŽ - do 28. miesta včítane 

ŠŽ - do 25. miesta včítane 

MŽ - do 21. miesta včítane 

III.VT: všetci ostatní hráči zaradení v rebríčku 

 

najmladší žiaci 

 I.VT:  Suchý A., Srnec A., Petrovič Andrej, Hajdu E., Marek J., Pokorný R., Diro T., Fischer K. 

          Žiačiková E., Kyselicová E., Václavíková P., Baumannová E., Šebová L., Klačanská L.,  

 Suchá S. A. 

II.VT:  hráči umiestnení do nasledovného poradia v jednotlivých disciplínach v konečnom slo- 

          venskom rebríčku 

               DM - do 18. miesta včítane 

               ŠM - do 16. miesta včítane 

               MM - do 16. miesta včítane 

               DŽ - do 16. miesta včítane 

               ŠŽ - do 16. miesta včítane 

               MŽ - do 16. miesta včítane 

III.VT: všetci ostatní hráči zaradení v rebríčku 

 

 

XVI. Priamy postup mladších dorastencov na 1. turnaj GP A U17  2018 

 

Na 1. turnaj GP "A" U17 2018 postupujú priamo podľa rozpisu súťaže na základe redukovaných 

rebríčkov GP U17 k 1.1.2018 nasledovní hráči (12+12): 

A. Antoška, P. Papánek, P. Dubecký, S. Suchý, J. Čiško, S. Kadlec, B. Karpják, Š. Uher, D. Borčík, P. 

Huppert, P. Radoczi, L. Kudláč 

J. Chmurovičová, N. Tomčová, Te. Mrázová, Z. Slatinská, M. Telehaničová, V. Kesslerová, S. Slo-

siariková, A. Bálintová, R. Comová, Z. Hlavačková, D. Štroffeková, A. Drgová  

Ďalších 6+6 hráčov a 6+6 hráčok postúpi z kvalifikačných turnajov typu GP Q oblastí SR Západ a 

Východ, ktoré sa uskutočnia pred príslušným turnajom GP A. 

 

 

XVII. Priamy postup starších žiakov na 1. turnaj GP A U15  2018 

 

Na 1. turnaj GP "A" U15 2018 postupujú priamo podľa rozpisu súťaže na základe redukovaných 

rebríčkov GP U15 k 1.1.2018 nasledovní hráči (12+12): 

S. Suchý, S. Kadlec, M. Ház, T. Gunda, P. Petrovič, A. Suchý, R. Pavlík, P. Polák, V. Streharski, A. Tu-

rek, L. Vojtek, S. Páleš  
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M. Telehaničová, S. Slosiariková, L. Výbochová, O. Kadlecová, J. Ivanovičová, M. Mravíková, Ta. 

Mrázová, E. Stašková, A. Bajusová, N. Lázárová, N. M. Michalková, Kováčová R.  

Ďalších 6+6 hráčov a 6+6 hráčok postúpi z kvalifikačných turnajov typu GP Q oblastí SR Západ a 

Východ, ktoré sa uskutočnia pred príslušným turnajom GP A. 

 

 

XVIII. Priamy postup mladších žiakov na 1. turnaj GP A U13  2018 

 

Na 1. turnaj GP "A" U13 2018 postupujú priamo podľa rozpisu súťaže na základe redukovaných 

rebríčkov GP U13 k 1.1.2018 nasledovní hráči (12+12): 

A. Suchý, G. Ondrejčák, A, Srnec, S. Šlosár, D. András, M. Poláček, E. Hajdu, A. Palkoci, M. Svo-

reň, O. Mikuľák, M. Štefánik, Andrej Petrovič 

J. Ivanovičová, E. Žiačiková, L. Kyselicová, E. Klačanská, N. Holubová, E. Vojtíšková, E. Pokorná, L. 

Vašatová, P. Václavíková, A. Pastulová, S. Šillingová, B. Meravá Muráriková 

Ďalších 6+6 hráčov a 6+6 hráčok postúpi z kvalifikačných turnajov typu GP Q oblastí SR Západ a 

Východ, ktoré sa uskutočnia pred príslušným turnajom GP A. 

 

 

XIX. Kalendár súťaží SZBe 

 

ŠTK SZBe schválila kalendár súťaží SZBe na prvý polrok 2018. Naďalej platí uznesenie VV SZBe, že 

nové kluby, ktoré vzniknú po uzavretí kalendára v priebehu roka (po 1.1.2018) majú právo po-

žiadať ŠTK o doplnenie kalendára súťaží GP o turnaje GP C až do konca sezóny. 

 

 

 

         

Klenovec, 12.3.2018       Richard Bálint 

                      predseda ŠTK SZBe 

 


