
Súťažný poriadok 
(platný od 19.08.2016) 

 

I. Základné ustanovenia 

 
1. Výkonný výbor Slovenského zväzu bedmintonu (ďalej VV SZBe) vydáva k riadeniu súťaží 

nasledujúce dokumenty: 
a) pravidlá bedmintonu 

b) súťažný poriadok 

c) registračný poriadok 
d) prestupový poriadok 

e) klasifikačný poriadok 
f) rozhodcovský poriadok  

Tieto dokumenty súhrnne označované ako Športovotechnické dokumenty bedmintonu (ŠTDB) majú 
dlhodobý charakter. 

2. Súčasťou ŠTDB je aj tento súťažný poriadok, podľa ktorého sa organizujú, riadia a hrajú všetky 

súťaže v bedmintone na území Slovenska, organizované Slovenským zväzom bedmintonu (ďalej SZBe) 
s výnimkou medzinárodných súťaží, ktoré sa riadia vlastnými predpismi. 

3. Ustanovenia tohto súťažného poriadku sú platné a záväzné pre všetkých členov SZBe, funkcionárov 
a jednotlivé orgány SZBe. Musia byť uplatňované tak, aby bola zabezpečená regulárnosť, funkčnosť a 

plynulosť všetkých súťaží. 

4. Všetci účastníci súťaží a funkcionári, ktorí sa výkonom svojej funkcie podieľajú na organizovaní a 
priebehu súťaží, sú povinní jednať v súlade so zásadami čestného športového súťaženia. 

5. Výklad a vysvetlivky k tomuto súťažnému poriadku môže vydávať iba Športovo-technická komisia 
SZBe (ďalej ŠTK). Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto súťažného poriadku môže vydávať iba VV 

SZBe. 

 
II. Organizačné predpisy 

Plánovanie súťaží 
 

6. ŠTK zostavuje každoročne kalendárny plán súťaží, ktorý obsahuje termíny a miesta konania 
všetkých oficiálnych súťaží na území SR. Oficiálne súťaže sa konajú spravidla v hlavnom súťažnom 

období - sezóne od 1.8. do 30.6. 

7. Usporiadanie každej oficiálnej súťaže musí byť vopred schválené ŠTK. 
8. ŠTK schvaľuje usporiadanie jednotlivých akcií ich zaradením do termínového kalendára súťaží. 

Podkladom pre zaradenie akcie do kalendára je písomná žiadosť na usporiadanie zaslaná ŠTK do 
termínu, ktorý ŠTK vopred zverejnila. 

9. Kalendárny plán súťaží uzatvára ŠTK pred zahájením súťaží a to vždy najneskôr 31.7. príslušného 

roku. 
10. Termíny uvedené v schválenom kalendárnom pláne sú záväzné. O prípadných zmenách rozhoduje 

ŠTK. 
11. Zaradením súťažnej akcie do termínového kalendára vzniká pre usporiadateľa povinnosť 

uskutočniť akciu v stanovenom termíne. Ak ju neusporiada, je povinný (okrem prípadov 
neprekonateľných prekážok) zaplatiť poriadkovú pokutu, výšku ktorej určí ŠTK. V prípade, že 

organizátor nie je schopný z mimoriadnych dôvodov turnaj usporiadať, je povinný túto skutočnosť 

ohlásiť čo najskôr ŠTK a v prípade, že už boli vydané propozície, tak aj všetkým klubom s právom 
štartu na akcii. 

12. Nerešpektovanie termínového kalendára môže ŠTK potrestať napomenutím alebo pokutou. 
 

Riadenie súťaží 

 
13. Súťaže v bedmintone sa delia na súťaže družstiev a súťaže jednotlivcov. Z hľadiska územného sa 

súťaže delia na celoštátne, oblastné, okresné a prípadne miestne. Okrem toho sú súťaže rozdelené 
podľa vekových kategórií. 

14. Každú súťaž organizačne riadi ŠTK, prípadne člen ŠTK poverený riadením súťaže. ŠTK vydáva 
pred začiatkom sezóny všeobecný Rozpis súťaží na nasledujúcu sezónu, ktorý upresňuje po 

športovotechnickej stránke organizáciu a riadenie súťaží v rámci platných ŠTDB a ktorý je záväzný pre 

všetkých účastníkov súťaží. 
15. Povinnosťou člena ŠTK povereného riadením súťaže (ďalej riadiaceho súťaže) je: 

- vydať včas upresnenie rozpisu príslušnej súťaže (ak je to potrebné)  - minimálne mesiac pred 



začiatkom súťaže 

- v prípade súťaže družstiev vydať včas vyžrebovanie súťaže (minimálne mesiac pred jej začiatkom) 
- určovať vrchného rozhodcu každej akcie, ak to už nie je určené v rozpise súťaže 

- kontrolovať dodržiavanie ŠTDB, rozpisu súťaže a stanovených termínov 
- v prípade zložitejších problémov (protesty, kontumácie) predkladať tieto na rozhodnutie celej ŠTK 

- vydávať správy zaisťujúce informovanosť účastníkov a ŠTK o stave súťaží 
16. Pri porušení ŠTDB alebo Rozpisov súťaží alebo pri nerešpektovaní rozhodnutia ŠTK je ŠTK 

oprávnená na základe vlastného rozhodnutia uložiť jednotlivcovi alebo klubu trest. 

17. ŠTK SZBe môže udeľovať nasledovné tresty: 
- napomenutie 

- vylúčenie zo súťaže 
- peňažná pokuta v maximálnej výške 200 euro pre jednotlivca a 1000 euro pre klub 

- zastavenie činnosti (štartu v niektorých alebo všetkých súťažiach) v maximálnej dĺžke jeden rok pre 

jednotlivca aj klub 
- podmienečné zastavenie činnosti (štartu v niektorých alebo všetkých súťažiach) v maximálnej dĺžke 

jeden rok pre jednotlivca aj klub. 
18. Voči rozhodnutiu ŠTK o uložení trestu je možné odvolať sa k VV SZBe podľa článku 114. VV SZBe 

je oprávnený rovnako ako ŠTK na základe vlastného rozhodnutia ukladať tresty uvedené v článku 17. 
 

III. Spoločné ustanovenia k súťažiam družstiev a jednotlivcov 

 
19. Označenie "hráč" sa v ŠTDB vzťahuje rovnako na mužov, ženy, dorastencov, dorastenky, žiakov a 

žiačky. 
Klubom alebo oddielom (ďalej iba klub) sa rozumie spoločenstvo členov SZBe organizované 

samostatne s právnou subjektivitou, alebo pri telovýchovnej jednote či inom právnom subjekte. 

Stretnutím sa rozumie stretnutie medzi dvoma družstvami, zápasom potom zápas dvoch (resp. 
štyroch) hráčov v určitej disciplíne. 

20. Predpísané podmienky pre telocvične, v ktorých sa konajú súťaže riadené SZBe: 
- podlaha nesmie byť klzká 

- do výšky 6 m nad podlahou nesmú byť žiadne prekážky  
- postranné čiary musia byť minimálne 30 cm od stien alebo čiar susedného ihriska, za zadnými 

čiarami musí byť voľný priestor najmenej 130 cm (nesmie byť nad ním žiadna prekážka zasiahnuteľná 

raketou) 
- čiary musia byť vyznačené dostatočne výrazne (aby bola zo zadnej čiary kurtu viditeľná protiľahlá 

zadná čiara) 
- miesto na sedenie pre hlavného rozhodcu (sedadlo) musí byť vo výške minimálne 120 cm nad 

podlahou 

- teplota v telocvični musí byť minimálne 15° C 
- ak je ihrisko umiestnené proti oknám alebo svetlej stene, je potrebné vykonať úmerné zatienenie, 

aby bol košík pri hre viditeľný 
- ihriská na ktorých sa hrá, musia byť vybavené ukazovateľmi skóre 

- telocvičňa musí byť primerane osvetlená 

O spôsobilosti telocviční a výnimkách od stanovených podmienok rozhoduje ŠTK. V prípade, že 
telocvičňa nespĺňa predpísané minimálne podmienky a klub nemá schválenú výnimku pre súťaž, ktorá 

sa v telocvični uskutočnila, môže ŠTK udeliť klubu pokutu do výšky 100 euro. 
21. Vekové kategórie: 

- najmladší žiaci (U11)  6 - 11 rokov 
- mladší žiaci (U13)  11 - 13 rokov 

- starší žiaci (U15)  13 - 15 rokov 

- mladší dorast (U17)  15 - 17 rokov 
- starší dorast (U19)  17 - 19 rokov 

- seniori   od 19 rokov 
- veteráni a veteránky  35 - 40 rokov 

40 - 45 rokov 

45 - 50 rokov 
50 - 55 rokov 

55 - 60 rokov 
60 - 65 rokov 

65 – 70 rokov 
nad 70 rokov 

 



22. U mládeže patrí hráč do príslušnej vekovej kategórie v danej sezóne, ak nedosiahol hornú hranicu 

vekovej kategórie pred 1. januárom v tejto sezóne. 
U detí začne patriť hráč do kategórie najmladších žiakov v danej sezóne, ak dosiahne 6 rokov pred 

1.januárom v tejto sezóne. 
U veteránov hráč patrí do príslušnej vekovej kategórie, ak dosiahol spodnú hranicu vekovej kategórie 

najneskôr 31.12. predošlého roku. 
23. Každý hráč kategórie U11 až U19 smie štartovať vo svojej a tiež aj v najbližšej vyššej vekovej 

kategórii. 

Každý hráč, ktorý je držiteľom I.VT v niektorej z vekových kategórii U11 až U17, smie štartovať vo 
vekovej kategórii, ktorá je o dva stupne vyššie od tejto. 

Každý hráč kategórie U17 smie štartovať v kategórii seniorov. 
Všetci hráči veteránskych kategórií smú štartovať za seniorov. Všetci hráči starších veteránskych 

kategórií smú štartovať v mladších veteránskych kategóriách. 

24. Hráč môže štartovať v súťaži iba za klub, ktorého je členom, alebo za klub, do ktorého mu bolo 
povolené hosťovanie. Oprávnenosť štartu preukazuje platným elektronickým registračným preukazom, 

bez ktorého nie je oprávnený v súťažiach štartovať 
Elektronický registračný preukaz je neplatný, ak: 

- nemá správne vyplnené všetky rubriky: meno, priezvisko, dátum narodenia, registračné číslo, klub 
- neobsahuje fotografiu hráča 

- nie je vystavený na internetovej stránke SZBe 

25. Hráč má v súťažiach tieto základné povinnosti: 
a) chovať sa disciplinovane a dodržiavať všetky ustanovenia tohto súťažného poriadku a ostatných 

platných ŠTDB 
b) od ukončenia rozohrania, t.j. od začiatku zápasu je hráč povinný nastúpiť v primeranom športovom 

oblečení (tričko + krátke nohavice resp. sukňa) ľubovoľnej kombinácie farieb, pričom odev niže pása 

smie siahať maximálne po kolená. Pokiaľ teplota v hale nedosahuje 20 C, hráč smie hrať v teplákovej 
súprave. Výnimky povoľuje na požiadanie vrchný rozhodca súťaže. 

c) uposlúchnuť všetky športovo-technické a organizačné pokyny funkcionárov súťaže a na vyzvanie sa 
podrobiť antidopingovej skúške 

d) prevziať rozhodovanie zápasov na základe rozhodnutia vrchného rozhodcu 
e) dokončiť (pokiaľ tomu preukázateľne nebráni zdravotný stav alebo existenčné dôvody) súťaž, v 

ktorej štartuje 

26. Hráč má v súťažiach tieto základné práva: 
a) nárok na prestávku 20 minút po skončení zápasu vo dvojhre a 10 minút po skončení párovej 

disciplíny 
b) nárok na 10 minút prestávky po ukončení rozhodovania 

c) pred zahájením zápasu má nárok na 3 minúty na rozohranie (tento čas sa počíta od okamihu 

vyhlásenia zápasu a skracuje sa o čas, o ktorý sa hráč omešká) 
d) požiadať po dohraní výmeny a po predchádzajúcom zdvihnutí ruky hlavného rozhodcu o vysvetlenie 

jeho rozhodnutia. 
Ak sa domnieva, že sa jedná o nesprávne rozhodnutie z neznalosti alebo chybného výkladu pravidiel, 

má právo požiadať o rozhodnutie vrchného rozhodcu s odvolaním sa na dokladovateľné presné znenie 

pravidiel. 
27. Hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú 

sami za svoj zdravotný stav. SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny 
zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe. 

28. Organizátor ľubovoľnej súťaže SZBe je povinný počas súťaže zabezpečiť možnosť telefonického 
privolania lekárskej záchrannej služby v prípade potreby. 

29. Vrchný rozhodca delegovaný alebo schválený riadiacim súťaže: 

a) v súťažiach družstiev hraných podľa čl. 34 až 87 tohto súťažného poriadku nasadzuje jednotlivých 
rozhodcov na zápasy, alebo ich riadi sám 

b) v súťažiach jednotlivcov zodpovedá za to, že budú odohrané všetky vypísané disciplíny, riadi alebo 
vykonáva losovanie 

c) rozhoduje s konečnou platnosťou o všetkých rozporoch vo výklade ŠTDB a rozpisu súťaže 

d) v súťažiach jednotlivcov určuje rozhodcov pre jednotlivé zápasy 
e) prijíma námietky voči chybnému rozhodovaniu jednotlivých rozhodcov. Ak sa dopúšťa hlavný 

rozhodca pri riadení zápasu chýb vyplývajúcich z neznalosti pravidiel a vrchný rozhodca považuje 
námietky za oprávnené, môže previesť výmenu hlavného rozhodcu. 

f) dbá na dodržiavanie ŠTDB a rozpisu súťaže 
30. Košíky na jednotlivé zápasy musia zodpovedať technickým vlastnostiam, ktoré sú uvedené v 

pravidlách bedmintonu. 



Poradie prednosti použitia košíkov určí v rozpise súťaží pre dané súťažné obdobie ŠTK. 

Na zabezpečenie plynulosti zápasu je potrebné pred jeho zahájením vyskúšať letové vlastnosti aspoň 
dvoch košíkov, ktoré dajú hráči k dispozícii hlavnému rozhodcovi rovnakým dielom. V priebehu setu 

určuje spôsobilosť košíkov hlavný rozhodca na základe požiadania ktoréhokoľvek z hráčov. Zápas musí 
byť dohraný v každom prípade pri rešpektovaní poradia košíkov, pričom po zahájení stretnutia sa už 

nesmie do hry nasadiť košík s vyšším poradím. 
31. Ak to rozpis súťaže nestanoví inak, hrajú sa všetky zápasy na dva víťazné sety. 

32. V prípade prerušenia zápasu z akýchkoľvek príčin sa pokračuje v hre ihneď bez rozohrania, pokiaľ 

prerušenie nepresiahne 10 minút (potom majú hráči právo na 3 minúty rozohrania). 
33. Zápas sa skrečuje v prospech súpera v prípade, že hráč: 

a) nenastúpi k hre do 5 minút od vyzvania vrchným rozhodcom k hre 
b) ak odmietne hrať košíkmi zodpovedajúcimi rozpisu súťaže, alebo sám nemá takéto košíky 

c) nepokračuje v zápase napriek výzvam hlavného rozhodcu 

d) napriek upozorneniu sa chová hrubo a nešportovo, alebo odmieta splniť ustanovenia čl. 25, resp. 
príslušných ustanovení pravidiel bedmintonu 

 
IV. Ustanovenia pre súťaže miešaných družstiev 

 
34. Majstrovské súťaže miešaných družstiev sa konajú v nasledovnej štruktúre: 

a) celoštátne 

- Extraliga = Majstrovstvá Slovenska miešaných družstiev dospelých 
- Kvalifikácia o postup do Extraligy 

- Majstrovstvá Slovenska miešaných družstiev dorastu 
- Majstrovstvá Slovenska miešaných družstiev žiactva 

b) oblastné 

- II., III. a IV. liga miešaných družstiev dospelých (oblasť Západ a Východ) 
- Oblastné majstrovstvá družstiev dorastu 

- Oblastné majstrovstvá družstiev žiactva 
c) krajské (VÚC) 

- Krajské majstrovstvá družstiev dorastu 
- Krajské majstrovstvá družstiev žiactva 

35. Systém súťaží družstiev možno voliť z nasledovných možností: 

a) majstrovský systém (každý s každým) dvojkolovo v termínoch a miestach podľa vylosovania, resp. 
varianty tohto systému 

b) skupinový systém (pri 8 a viacerých účastníkov v súťaži) 
c) jednorazový systém - sústredenie družstiev na jednom mieste s možnosťou uplatnenia systémov a) 

alebo b) 

U majstrovských súťaží je ich systém určený rozpisom na príslušné súťažné obdobie. 
 

Družstvo a súpiska družstva 
 

36. V súťažiach smú štartovať iba klubové družstvá, t.j. družstvá zložené z hráčov jedného klubu 

(alebo zaň majú povolené hosťovanie). Družstvom sa rozumie kolektív hráčov, ktorý je evidovaný a 
súťaží ako samostatný celok, v súťaži nastupuje na súpisku a má svojho vedúceho zodpovedajúceho 

za jeho vystupovanie. 
37. Vedúci družstva jedná jeho menom a v stretnutí tiež za všetkých jeho hráčov. Pri jednaní má 

právo poradiť sa s družstvom. Vedúci musí mať viac ako 18 rokov a môže byť súčasne hráčom 
družstva. 

38. Vedúci družstva zodpovedá za to, že všetci jeho hráči poznajú pravidlá bedmintonu, súťažný 

poriadok a podmienky rozpisu súťaže. Je povinný mať pri sebe v súťaži družstiev platnú súpisku, bez 
ktorej družstvo nemôže k stretnutiu nastúpiť. 

Vedúci družstva má právo vyžiadať si pred a počas stretnutia (najneskôr do podpísania zápisu o 
stretnutí) na kontrolu súpisku súperiaceho družstva. 

39. Družstvá štartujú v súťažiach na súpisku vyhotovenú na predpísanom tlačive. Za družstvo smie 

štartovať iba hráč uvedený na tejto súpiske. Hráč môže byť uvedený v jednej vekovej kategórii iba na 
súpiske jedného družstva (s výnimkou článkov 42 a 48). 

40. Minimálny počet hráčov uvedených na súpiske (mimo náhradníkov) závisí od počtu zápasov v 
stretnutí súťaže družstiev. Tento je daný rozpisom súťaže na príslušné obdobie. Môže byť nasledovný: 

- pri počte zápasov 8 4 hráči  2 hráčky 
- pri počte zápasov 7 3 hráči  3 hráčky 

41. Poradie hráčov na súpiske sa určuje ich umiestnením v dvojhre, obvykle v aktuálnych rebríčkoch 



platných k 1.9. pred začiatkom sezóny, ale v Rozpise súťaže môže byť stanovený ako rozhodujúci aj 

iný termín ako 1.9. Poradie slovenských hráčov v súpiskách ligových družstiev dospelých sa určuje 
podľa slovenského rebríčka, pričom ale pred ním má prednosť prípadné umiestnenie hráčov v 

svetovom rebríčku do 300.miesta. Vzájomné poradie hráčov, ktorí sú v príslušnom rebríčku dvojhry 
umiestnení rovnako, ako aj vzájomné poradie hráčov do rebríčka nezaradených, určí klub pri zostavení 

súpisky. Toto poradie je pre celú sezónu nemenné. Poradie zahraničných hráčov na súpiske sa určuje 
podľa zvláštneho článku v Rozpise súťaží, ktorý každoročne schvaľuje ŠTK.  

42. Hráč smie hrať v jednom súťažnom období súťaž družstiev v majstrovských súťažiach iba za jeden 

klub. Výnimky sú povolené iba v prípadoch schváleného prestupu alebo hosťovania. 
43. Ak má klub v súťažiach viac družstiev jednej vekovej kategórie, musí mať pred začiatkom nižšej 

súťaže schválené súpisky všetkých družstiev štartujúcich v rovnakej alebo vyšších súťažiach. Toto 
pravidlo platí aj vtedy, keď nižšia súťaž začína skôr ako vyššia. Hráč uvedený na schválenej súpiske 

(ako riadny hráč, nie náhradník) niektorého družstva už nemôže byť v danej sezóne uvedený na 

súpiske žiadneho iného družstva toho istého klubu, ktoré štartuje v rovnakej alebo nižšej súťaži, aj 
keď ešte neodohral žiadny zápas. 

44. Ak má klub v súťažiach viac družstiev jednej vekovej kategórie, musia byť pred začiatkom súťaže 
na súpiske A družstva (alebo družstva hrajúceho najvyššiu súťaž) uvedení minimálne dvaja muži (zo 

štyroch) a jedna žena (z dvoch) najvyššie umiestnených hráčov. 
45. Súpiska sa predkladá na potvrdenie riadiacemu súťaže v troch vyhotoveniach a musí byť riadne 

vyplnená vo všetkých stĺpcoch a podpísaná a opečiatkovaná klubom. Ak má klub v súťažiach viac 

družstiev jednej vekovej kategórie, musí pri predkladaní súpisky na schválenie pre družstvo v nižšej 
súťaži zaslať riadiacemu súťaže zároveň kópie platných súpisiek všetkých družstiev štartujúcich vo 

vyšších a rovnakých súťažiach. 
46. Riadiaci súťaže preskúma, či súpiska spĺňa všetky potrebné náležitosti a po jej prípadnej oprave ju 

potvrdí a originál vráti klubu. Jednu kópiu zašle predsedovi ŠTK. Predseda ŠTK sústreďuje súpisky 

všetkých klubov. Kontroluje, či jeden hráč nie je uvedený na viacerých súpiskách jedného klubu (s 
výnimkou hráčov, ktorí sú uvedení ako náhradníci). V prípade, že k tomuto dôjde, vyškrtne hráča zo 

súpisky družstva hrajúceho nižšiu súťaž. Ak je hráč uvedený na súpiskách dvoch klubov, zavedie sa 
disciplinárne konanie. 

47. Ak má klub viac družstiev jednej vekovej kategórie v rôznych súťažiach, smie hráč nižšieho 
družstva štartovať ako náhradník v družstve hrajúcom vyššiu súťaž vo dvoch stretnutiach za súťažné 

obdobie. Po treťom štarte stráca hráč právo štartovať až do konca súťažného obdobia za družstvo v 

nižšej súťaži. Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za neoprávnený štart s disciplinárnymi 
dôsledkami pre hráča i družstvo a znamená minimálne kontumáciu zohratých zápasov. 

48. Aby bol spôsob dočasného štartu vo dvoch klubových družstvách umožnený, musí byť súpiska 
družstva vyššej súťaže upravená. Striedavo štartujúci hráč musí byť uvedený na tejto súpiske ako 

náhradník v správnom poradí. Táto úprava nie je možná medzi družstvami v rovnakej súťaži. Každý 

hráč môže byť náhradníkom iba v jednom družstve. 
49. Hráča, ktorý nie je uvedený na súpiske žiadneho z družstiev, môže klub dopísať na súpisku 

niektorého zo svojich družstiev len vtedy ak  
- v danej sezóne nebol uvedený na súpiske žiadneho z iných klubových družstiev v rovnakej súťaži 

alebo vo vyššej súťaži (uvedenie ako náhradník sa nepočíta) a zároveň 

- v danej sezóne neodohral ani jedno stretnutie za žiadne z iných klubových družstiev v rovnakej 
súťaži a zároveň 

- v danej sezóne odohral maximálne dve stretnutia za iné klubové družstvo vo vyššej súťaži pričom bol 
na súpiske vyššieho družstva uvedený ako náhradník 

50. Hráča, ktorý je uvedený na súpiske niektorého družstva, možno vyškrtnúť, len ak na súpiske 
ostane dostatočný počet hráčov podľa článku 40. 

51. V prípade, že hráčovi uvedenému na súpiske bol schválený prestup alebo hosťovanie do iného 

slovenského klubu, je potrebné požiadať o jeho vyškrtnutie zo súpisky. Ak na súpiske neostane 
potrebný minimálny počet hráčov podľa článku 40, je potrebné na ňu dopísať ďalšieho hráča tak, aby 

boli splnené podmienky tohto článku, inak táto súpiska stráca platnosť a družstvo nemôže pokračovať 
v súťaži. 

52. O všetky zmeny v súpiske je povinný klub požiadať riadiaceho súťaže dostatočne zavčasu tak, aby 

mal platnú potvrdenú súpisku k dispozícii na súťaži, pretože inak nemôže podľa nej družstvo nastúpiť. 
Ak je súpiska zaslaná riadiacemu súťaže týždeň a viac pred začiatkom súťaže, považuje sa to za 

dostatočne zavčasu a riadiaci súťaže je povinný zmenu súpisky potvrdiť do začiatku súťaže. 
53. Ak nebola súpiska zaslaná na potvrdenie zmien riadiacemu súťaže dostatočne zavčasu a vedúci 

družstva nemá od riadiaceho súťaže jej potvrdenú úpravu na súťaži, môže družstvo štartovať iba 
podľa pôvodnej súpisky, ktorú má k dispozícii. 

 



Zloženie družstva 

 
54. Miešané družstvá sú v majstrovských súťažiach tvorené hráčmi jednej vekovej kategórie. 

Výnimkami sú štarty za vyššie vekové kategórie v zmysle čl. 23. 
55. Jeden hráč smie nastúpiť v rámci jedného stretnutia nanajvýš k dvom zápasom v dvoch rôznych 

disciplínach.  
56. Pre súťaže družstiev je možné voliť z nasledovnej štruktúry : 

 

 počet zápasov v stretnutí 

Disciplína 8 7 

Dvojhra mužov 3 2 
Dvojhra žien 1 2 

Štvorhra mužov 2 1 
Štvorhra žien 1 1 

Zmiešaná štvorhra 1 1 

 
Pre majstrovské súťaže je počet zápasov v stretnutí stanovený spolu so štruktúrou stretnutí rozpisom 

súťaže na príslušné súťažné obdobie. 
57. Minimálny počet hráčov v stretnutí je stanovený s ohľadom na jeho možnú štruktúru nasledovne: 

 

Počet zápasov v stretnutí Počet mužov Počet žien 

8 2 1 

7 buď 2 1 

Alebo 1 2 

 

V prípade, že je z jedného pohlavia v stretnutí prítomný iba jeden hráč, smie tento nastúpiť iba vo 
dvojhre. V prípade súťaže družstiev na 8 zápasov môže tá istá žena nastúpiť do dvojhry aj mixu len 

vtedy, ak má družstvo prítomné najmenej tri ženy. 

58. Poradie zápasov v stretnutí určí v rozpise súťaže príslušného súťažného obdobia riadiaci súťaže. 
59. Kvalifikačná súťaž o postup do vyššej súťaže sa koná v rovnakom zložení družstva a štruktúre 

stretnutia, v akých sa hralo príslušné súťažné obdobie v súťaži, o postup do ktorej sa jedná. 
60. Ak je v stretnutí viac zápasov jednej disciplíny, nesmie byť zostavou porušené (či zamenené) 

poradie súpisky. U štvorhier platí zásada, že v prvej štvorhre hrá hráč s najvyšším poradím na súpiske 

(spomedzi účastníkov štvorhier). 
61. 15 minút pred začiatkom stretnutia sú povinní obaja vedúci družstiev odovzdať vrchnému 

rozhodcovi úplné zostavy k tomuto stretnutiu na predpísanom tlačive. Do zostavy môžu byť zapísaní 
len hráči, ktorí sú do momentu odovzdania zostavy prítomní v telocvični. Zostavy sa už po odovzdaní 

nesmú meniť. Výnimkou je situácia, že sa hráč pred prvým zápasom v stretnutí alebo v jeho priebehu 

zraní, alebo je postihnutý nevoľnosťou a nemôže preto k zápasu nastúpiť alebo ho dokončiť. Tento 
zápas je potom skrečovaný v prospech súpera a v prípadnom ďalšom zápase môže byť zranený hráč 

nahradený iným hráčom pri rešpektovaní článkov 55 a 60. 
62. Vrchný rozhodca zapíše do zápisu o stretnutí zostavy družstiev tak, ako boli odovzdané. V prípade 

porušenia predpisov budú príslušné zápasy kontumované. 
Zápasy napísané do zostavy v nesprávnom poradí hráčov alebo inak porušujúce dané ustanovenia 

(tiež zápasy neodohrané) budú kontumované v prospech súpera. Konkrétne pri troch zápasoch 

dvojhry a hráčoch uvedených na súpiske v poradí a,b,c, ak sú v zápise uvedení hráči v poradí: 
- a,c,b – 3.dvojhra je kontumovaná 

- b,c,a – 3.dvojhra je kontumovaná 
- b,a,c – 2. a 3.dvojhra sú kontumované 

- c,a,b – 2. a 3.dvojhra sú kontumované 

- c,b,a – 2. a 3.dvojhra sú kontumované 
Ak pri dvoch štvorhrách nie je v prvej štvohre uvedený najvyššie umiestnený hráč na súpiske zo 

všetkých hráčov napísaných v štvorhrách, kontumuje sa druhá štvorhra v prospech súpera. 
V prípade, že je hráč napísaný do zostavy do viacerých zápasov, ako je povolené, alebo do dvoch 

zápasov tej istej disciplíny, odohrajú sa len tie zápasy v poradí podľa zápisu, ktoré neodporujú rozpisu 
súťaže a ostatné zápasy sa skontumujú v prospech súpera. 

V prípade, že je do zostavy napísaný hráč, u ktorého bolo už pred odovzdaním zostáv zistené, že 

nemá právo štartu (napr. nemá platný elektronický registračný preukaz) alebo nie je prítomný, bude 
skontumovaný zápas, do ktorého bol hráč napísaný, ale aj všetky nasledujúce zápasy v stretnutí v tej 

istej disciplíne. Napríklad ak bol hráč bez práva štartu napísaný do druhej dvojhry mužov, budú 



skontumované 2. a 3. dvojhra. 

V prípade, že v odovzdanej zostave nie je niektorý zápas vyplnený, alebo je štvorhra neúplná, bude 
skontumovaný chybne zapísaný zápas ale aj všetky nasledujúce zápasy v stretnutí v tej istej disciplíne 

(týka sa dvojhry a štvorhry mužov a dvojhier mládeže). 
 

Termíny a poradie stretnutí 
 

63. Vyžrebovanie súťaží vykonáva ŠTK (alebo riadiaci súťaže) prirešpektovanítejtopodmienky: akv 

súťažištartujúdvealebo viac družstiev z jedného klubu, treba súťaž vyžrebovať tak, aby sa družstvá z 
jedného klubu stretli v rámci súťaže čo najskôr, pokiaľ je to možné. V prípade, že sa súťaž skladá z 

viacerých častí, treba tento článok aplikovať na rozlosovanie každej časti súťaže. 
64. Termíny, usporiadatelia súťaží a poradie stretnutí uvedené vo zverejnenom vyžrebovaní súťaže sú 

záväzné pre všetkých účastníkov. 

65. Stretnutia musia byť odohrané v termínoch stanovených rozpisom, pokiaľ sa súperi písomne 
nedohodnú na predohraní stretnutia. Ak k tomu dôjde, je domáci klub povinný vopred písomne 

upovedomiť o tejto skutočnosti riadiaceho súťaže. 
66. Preložiť stretnutie na neskorší termín, než stanovuje rozpis, môže iba riadiaci súťaže v prípade 

reprezentačných povinností minimálne dvoch členov klubu alebo z iných, mimoriadne závažných 
dôvodov. Žiadosť o preloženie stretnutia je klub povinný podať najneskôr 14 dní pred termínom 

stanoveným rozpisom súťaže a musí v nej navrhnúť aspoň dva do úvahy prichádzajúce nové termíny. 

Táto žiadosť musí byť zaslaná riadiacemu súťaže a doporučene aj súperovi (súperom), ktorý je 
povinný vyjadriť sa do troch dní po prijatí žiadosti k navrhovaným termínom na adresu riadiaceho 

súťaže. Ak nesúhlasí so žiadnym navrhovaným termínom a dôvody navrhovateľa sú závažné, určí 
nový termín stretnutia riadiaci súťaže. Za porušenie ustanovení tohto článku má riadiaci súťaže právo 

kontumovať stretnutie v neprospech družstva, ktoré sa previnilo. 

67. Klub, ktorému bola pridelená povinnosť usporiadať kolo súťaže družstiev, musí ho usporiadať vo 
vzdialenosti maximálne 25 km od svojho sídla. V prípade, že ho usporiada vo väčšej vzdialenosti, je 

povinný uhradiť klubom, ktorým tým vznikli väčšie náklady, rozdiel vo výške nákladov. V prípade, že 
sa kluby nedohodnú o rozdieli vo výške nákladov, rozhodne o výslednej sume ŠTK. V prípade, že klub, 

ktorý má rozdiel vo výške nákladov uhradiť, tak neurobí do 14 dní od stanovenia sumy (buď 
poškodeným klubom alebo ŠTK), rozhodne o jeho ďalšom potrestaní ŠTK. 

68. Klub, ktorému bola pridelená povinnosť usporiadať kolo súťaže družstiev, sa ho môže vzdať 

v prospech iného klubu jedine v prípade súhlasu všetkých zúčastnených klubov a ŠTK. Ak klub 
odmietne usporiadať kolo súťaže, ktoré mu bolo pridelené, ŠTK mu udelí pokutu a určí ako 

organizátora iný klub. V prípade opakovaného odmietnutia usporiadať kolo súťaže môže byť družstvo 
vylúčené zo súťaže. 

 

Začiatky stretnutí a čakacia doba 
 

69. Začiatky stretnutí v majstrovských súťažiach sú stanovené rozpisom súťaže na príslušné súťažné 
obdobie. 

70. V prípade, že sa jedno družstvo na stretnutie nedostaví z vlastnej viny, skrečuje sa stretnutie v 

prospech súpera. Toto rozhodnutie podlieha ešte schváleniu ŠTK. Nedostavením sa na stretnutie 
rozumieme neodovzdanie zostavy vrchnému rozhodcovi do stanoveného času, t.j. 15 minút pred 

oficiálnym začiatkom stretnutia. 
 

Vedenie stretnutia 
 

71. Vrchný rozhodca stretnutia je buď priamo delegovaný riadiacim súťaže (prípadne ŠTK) alebo je 

určený z rozhodcov zúčastnených klubov podľa stupňa rozhodcovskej kvalifikácie. Pri rovnakom stupni 
kvalifikácie má prednosť rozhodca domáceho klubu. 

72. Vrchný rozhodca pred začiatkom stretnutia vykoná kontrolu dokladov (elektronické registračné 
preukazy a súpiska družstva), vedie zápis o stretnutí a rozhoduje o námietkach družstiev. V prípade, 

že je elektronický register s preukazmi na internetovej stránke SZBe nedostupný, vrchný rozhodca je 

povinný predpokladať, že hráči majú platnú registráciu ale je povinný kontaktovať sekretariát SZBea 
pokúšať sa overiť si platnosť registrácie každú hodinu. Ak vedúci družstva nesúhlasí s rozhodnutím 

vrchného rozhodcu, uvedie protest do zápisu o stretnutí. 
73. Hlavných (prípadne i čiarových) rozhodcov na jednotlivé zápasy určí vrchný rozhodca rovnomerne 

spomedzi hráčov, ktorí práve nehrajú. 
74. Zápisy o stretnutí sa vedú trojmo na predpísaných formulároch. Musia byť písané čitateľne a 

vyplnené vo všetkých rubrikách. 



 

Započítavanie výsledkov zápasov a stretnutí 
 

75. Pri víťazstve v stretnutí získava družstvo 2 body, pri remíze 1 bod a pri prehre 0 bodov. Spôsob 
hodnotenia výsledkov môže byť upravený aj rozpisom súťaže pre príslušné súťažné obdobie. 

76. Pri kontumácii niektorého zápasu sa do celkového výsledku stretnutia započítava výsledok zápasu 
v súlade s Pravidlami bedmintonu. Ak dôjde ku kontumácii celého stretnutia z viny jedného z 

družstiev, kontumačný výsledok sa určí ako súhrn kontumačných výsledkov všetkých zápasov pri 

danej zostave víťazného družstva. Takýto zápis o stretnutí musí vyhotoviť vrchný rozhodca aj v 
prípade neprítomnosti jedného družstva na základe odovzdanej zostavy druhého družstva. 

77. Ak dôjde ku kontumácii jedného či viacerých zápasov z viny oboch družstiev, nezapočítava sa 
tento zápas do konečného výsledku stretnutia. Ak dôjde k vyhláseniu kontumácie celého stretnutia 

vinou oboch družstiev, započítava sa im zhodne záporné skóre pri všetkých zápasoch a setoch 

stretnutia. 
78. Prvým kritériom konečného poradia v tabuľke súťaže je bodový zisk jednotlivých družstiev. 

V prípade rovnosti získaných bodov rozhoduje: 
1. rozdiel celkového skóre vyhraných a prehratých zápasov 

 2. rozdiel celkového skóre vyhraných a prehratých setov 
 3. rozdiel celkového skóre vyhraných a prehratých košíkov 

79. Riadiaci súťaže má právo stanoviť rozpisom upravený spôsob hodnotenia družstiev v prípade 

bodovej rovnosti. 
80. Ak v dlhodobej súťaži družstvo neodohrá z vlastnej viny stretnutia v dvoch súťažných kolách 

v rôznych termínoch, je zo súťaže spravidla vylúčené. Za neodohranie stretnutia sa považuje 
ľubovoľná kontumácia celého stretnutia v neprospech družstva. O vylúčení družstva zo súťaže 

rozhoduje ŠTK na základe návrhu riadiaceho súťaže. 

 
Prerušenie, dočasné a predčasné ukončenie stretnutia 

 
81. Vo všetkých stretnutiach majú byť zásadne odohrané všetky zápasy, z ktorých sa stretnutie 

skladá, aj keď už jedno z družstiev získalo počet bodov potrebných na víťazstvo v stretnutí. 
82. Ak je nutné prerušiť stretnutie z technických dôvodov, je povinnosťou domáceho klubu urobiť 

všetky opatrenia k čo možno najskoršiemu pokračovaniu. V prípade poruchy trvalejšieho charakteru a 

v prípade, že nedôjde medzi klubmi k dohode o dohraní stretnutia v ten, alebo nasledujúci deň, 
poznačí sa to do zápisu a stretnutie sa dočasne ukončí. Ak sa vedúci družstiev nedohodnú na novom 

termíne (alebo je tento nevhodný), rozhodne o ňom riadiaci súťaže. 
Pri prerušení sa do zápisu poznačí presný stav zápasov počas prerušenia a zápasov už odohraných. 

Odohrané zápasy ostávajú v platnosti, prerušené sa dohrávajú od poznačeného stavu a neodohrané 

sa zohrajú podľa zápisu. 
83. Ak stratí stretnutie športový charakter, ak dôjde na ihrisku k výtržnosti, neuposlúchnutiu príkazov 

vrchného (hlavného) rozhodcu alebo niektoré družstvo odmietne pokračovať v hre, ukončí vrchný 
rozhodca stretnutie predčasne. Túto skutočnosť spolu s uvedením dôvodov poznamená do zápisu. O 

výsledku stretnutia a prípadných ďalších dôsledkoch rozhodne riadiaci súťaže (prípadne ŠTK). 

84. V prípade dočasného prerušenia, dočasného alebo predčasného ukončenia stretnutia je vrchný 
rozhodca povinný zaslať originál zápisu o stretnutí najneskôr do 48 hodín riadiacemu súťaže. 

 
Povinnosti domáceho a hosťujúceho klubu 

 
85. Domáci (usporiadajúci) klub má za povinnosť predovšetkým: 

a) zabezpečiť regulárny priebeh stretnutia 

b) oznámiť delegovanému rozhodcovi a hosťujúcemu družstvu (družstvám) písomne najneskôr 14 dní 
vopred miesto, hodinu a deň konania stretnutia 

c) odoslať do 48 hodín po skončení alebo prerušení stretnutia originál zápisu o stretnutí riadiacemu 
súťaže 

d) odoslať do 48 hodín po skončení súťaže výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým 

softvérom pre súťaže družstiev riadiacemu súťaže 
86. Ak sa domáce, či hosťujúce družstvo nedostaví na stretnutie a spôsobí tým súperovi (súperom) 

preukázateľne finančnú ujmu, je povinné vzniknuté náklady uhradiť. 
87. V prípade, že je v súťaži družstiev stanovené štartovné a niektoré družstvo sa nezúčastnilo na 

súťaži, na ktorej bolo povinné sa zúčastniť alebo bolo prihlásené, je príslušný klub povinný uhradiť 
usporiadateľovi štartovné v dvojnásobnej výške ako keby sa družstvo súťaže zúčastnilo. Ak klub 

štartovné usporiadateľovi neuhradí do 14 dní od uskutočnenia sa súťaže, rozhodne o jeho ďalšom 



potrestaní ŠTK. 

 
V. Ustanovenia pre súťaže jednotlivcov 

 
88. Majstrovské súťaže (turnaje) jednotlivcov sa konajú pre všetky vekové kategórie v nasledovnej 

štruktúre: 
a) celoštátne - Majstrovstvá Slovenska 

b) oblastné - Oblastné majstrovstvá 

c) okresné - Okresné majstrovstvá 
d) mestské a miestne - Mestské majstrovstvá a miestne majstrovstvá 

89. Rebríčkové turnaje jednotlivcov sa konajú pre všetky vekové kategórie a sú podkladom k 
vypracovaniu priebežných a konečných slovenských bedmintonových rebríčkov (do rebríčkov sa 

započítavajú aj výsledky majstrovských súťaží). 

Rozpis tohto typu súťaží jednotlivcov vydáva pre súťažné obdobie ŠTK (alebo ňou poverený člen). 
Rozpis stanovuje: 

a) právo účasti 
b) poradie košíkov a najnižší prípustný typ pre určitý turnaj 

c) povinne vypisované disciplíny 
d) bodové hodnotenie turnajov 

e) počet turnajov zaradených do rebríčka 

f) štruktúru zasielaných výsledkov 
90. Ostatné turnaje jednotlivcov nezaradené ŠTK do termínového kalendára (nepatriace pod čl. 88 a 

89) usporadúvajú jednotlivé kluby a samy si k nim stanovujú propozície. 
91. Usporiadanie majstrovských a rebríčkových turnajov zveruje ŠTK jednotlivým klubom na základe 

výberu z ich písomných prihlášok. 

92. Usporiadateľ turnaja je povinný najneskôr 2 týždne pred jeho konaním vydať propozície, ktoré 
musia obsahovať tieto základné údaje: 

a) názov súťaže 
b) miesto konania 

c) termín konania 
d) meno vrchného rozhodcu 

e) meno zodpovedného predstaviteľa usporiadajúceho klubu (riaditeľa turnaja) – pokiaľ je ale zhodný 

s vrchným rozhodcom, netreba ho uvádzať 
f) disciplíny 

g) herný systém 
h) termín prezentácie alebo termín a adresu pre zaslanie prihlášok 

i) termín losovania 

j) výšku štartovného 
k) hospodárske podmienky 

l) upozornenie, že ”hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko 
a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a 

zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.” 

Do 48 hodín po ukončení turnaja je usporiadateľ povinný zaslať kompletné výsledky turnaja (v tvare a 
počte stanovenom pre súťažné obdobie ŠTK) na adresy funkcionárov uvedených v rozpise súťaže. 

93. V majstrovských súťažiach sa vypisujú vždy všetky disciplíny, t.j. dvojhra mužov, štvorhra mužov, 
dvojhra žien, štvorhra žien a miešaná štvorhra (pri nižších vekových kategóriách sa názvy disciplín 

príslušne upravujú). 
94. Z hľadiska systému hry možno voliť z nasledujúcich možností: 

a) vylučovací systém na jednu porážku 

b) vylučovací systém na jednu porážku so zápasmi o poradie 
c) vylučovací systém na dve porážky 

d) skupinový systém 
e) švajčiarsky systém 

f) iný ľubovoľný systém, ak ho vopred schváli ŠTK 

95. Právo účasti na majstrovských a rebríčkových turnajoch je dané rozpisom súťaží na príslušné 
obdobie, ktorý vydáva pred sezónou ŠTK. Rozpis musí upravovať nasledovné: 

a) počet účastníkov 
b) obmedzenia účasti: 

- umiestnením v rebríčku 
- výkonnostnou triedou 

- kvalifikáciou 



- regionálnou príslušnosťou 

- inými obmedzeniami 
- bez obmedzenia 

96. Hráč s právom účasti v príslušnej súťaži (turnaji) sa musí na túto súťaž prihlásiť v termíne 
stanovenom propozíciami. Kolektívnu prihlášku za všetkých členov klubu s právom účasti môže poslať 

niektorý z funkcionárov klubu. 
97. Losovanie je verejné a vykoná ho vrchný rozhodca (alebo ním poverený funkcionár) v termíne 

stanovenom propozíciami. 

98. Nasadzovanie: 
Ak nestanovujú propozície alebo rozpis súťaže vyslovene inak, nasadzuje sa na všetkých turnajoch 

riadených SZBe s výnimkou majstrovstiev SR: 
- 16 hráčov (dvojíc) pri počte 33 a viac účastníkov 

- 8 hráčov (dvojíc) pri počte 17 až 32 účastníkov 

- 4 hráči (dvojice) pri počte 9 až 16 účastníkov 
- 2 hráči (dvojice) pri počte do 8 účastníkov 

Na majstrovstvách SR sa nasadzuje: 
- 16 hráčov (dvojíc) pri počte 33 a viac účastníkov 

- 8 hráčov (dvojíc) pri počte 17 až 32 účastníkov 
- 4 hráči (dvojice) pri počte 5 až 16 účastníkov 

- 2 hráči (dvojice) pri počte do 4 účastníkov 

99. Spôsob nasadzovania: 
- pri nasadzovaní sa 1.hráč (dvojica) nasadzuje na prvé miesto hornej polovice hracieho plánu a 

2.hráč (dvojica) na posledné miesto dolnej polovice hracieho plánu 
- pri nasadzovaní 3. a 4. hráča (dvojice) sa losuje, kto bude nasadený na prvé miesto 2. štvrtiny a 

posledné miesto 3. štvrtiny 

- pri nasadzovaní 5. až 8. hráča (dvojice) sa losuje poradie, v ktorom budú hráči (dvojice) zapisovaní 
do doposiaľ neobsadených prvých miest osminiek v hornej a do posledných miest osminiek v dolnej 

polovici hracieho plánu. 
- pri nasadzovaní 9. až 16. hráča (dvojice) sa losuje poradie, v ktorom budú hráči (dvojice) zapisovaní 

do doposiaľ voľných prvých miest šestnástiniek v hornej a do posledných miest šestnástiniek v dolnej 
polovici hracieho plánu. 

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

umiestňujeme tak, aby: 
- v týchto predradených zápasoch nehrali nasadení hráči. Ak to nie je možné, umiestnenie 

predradených zápasov určíme tak, aby v nich nehrali najvyššie nasadení hráči. 
- víťazi týchto predradených zápasov išli v ďalšom kole na čo najnižšie nasadených hráčov. 

100. Pri losovaní je nutné dodržať zásadu (ak je to možné), že v prvom kole jednotlivých disciplín sa 

nestretnú hráči z jedného klubu (alebo dvojice, t. j. všetci štyria hráči z jedného klubu). 
101. Výsledok losovania musí byť oznámený pred začiatkom tej ktorej disciplíny. Ak sa zistí chyba 

v nasadení alebo vylosovaní pred začatím príslušnej disciplíny, musí ju vrchný rozhodca prelosovať. Po 
zahájení disciplíny už nie je povolené robiť vo vyžrebovaní žiadne zmeny ani dopĺňať ďalších 

účastníkov na voľné, alebo uvoľnené miesta. 

102. Vo štvorhrách môže byť losovaná iba kompletná dvojica. V prípade, že niektorému hráčovi chýba 
po vylosovaní partner (z dôvodu zranenia alebo iného dôvodu), môže mu pred začatím disciplíny na 

jeho žiadosť vrchný rozhodca priradiť iného spoluhráča. Ak je tento nový hráč v rebríčku príslušnej 
disciplíny zaradený vyššie ako hráč nalosovaný pôvodne, môže štartovať iba so súhlasom prvej 

súperiacej dvojice. 
103. V prípadoch, keď je to z povahy súťaže možné, stanoví usporiadateľ časový harmonogram 

súťaže, ktorý vopred zverejní. Ak to možné nie je, vyznačí aspoň poradie zápasov s posledným 

zápasom v prvom dni turnaja a otváracím zápasom druhého dňa. 
104. Ak sú hráči určovaní ako hlavní rozhodcovia, musia byť so svojím nasadením oboznámení aspoň 

s päťminútovým predstihom. 
105. Usporiadateľ nie je oprávnený požadovať, aby boli hráči počas turnaja neustále pripravení 

nastúpiť na zápas, ak nie je stanovený aspoň približný časový harmonogram. Naopak však 

usporiadateľ nie je povinný vyvolávať hráčov k zápasom, pokiaľ je pre turnaj zverejnený podrobný 
časový rozpis zápasov. 

106. Hráč je povinný dostaviť sa k prezentácii v čase stanovenom propozíciami turnaja a zoznámiť sa 
s časovým programom. 

 
 

 



VI. Ostatné ustanovenia k súťažiam družstiev a jednotlivcov 

Námietky a protesty 
 

107. Ak hrozí v súťaži družstiev podľa názoru vedúceho družstva (u jednotlivcov podľa hráča samého) 
porušenie tohto súťažného poriadku, alebo ostatných platných ŠTDB, má právo upozorniť ústne 

(podať námietku) vrchného rozhodcu a požiadať ho o okamžité rozhodnutie. 
108. V súťaži družstiev prerokuje vrchný rozhodca s vedúcimi jednotlivých družstiev tému upozornenia 

ešte pred vynesením svojho rozhodnutia. Obsah námietky a svoje rozhodnutie zapíše vrchný rozhodca 

do zápisu o stretnutí (v súťažiach jednotlivcov do správy pre riadiaceho súťaže). 
109. V súťažiach družstiev aj jednotlivcov môžu byť proti rozhodnutiu vrchného rozhodcu (čl. 107 a 

108) podané riadne zdôvodnené a podľa potreby písomne doložené protesty do 7 dní od ukončenia 
alebo prerušenia stretnutia (zápasu). Protesty zasiela výbor (kompetentný člen) klubu na adresu 

riadiaceho príslušnej súťaže. K protestom musí byť pripojený doklad o zaplatení peňažného vkladu 

podľa čl. 111 a doklady o tom, že protesty boli zaslané aj vrchnému rozhodcovi a súperovi (súperom), 
ktorí sú povinní do 8 dní od prijatia námietok zaslať riadiacemu súťaže stanovisko k nim. 

Za protest sa v súťažiach družstiev považuje písomné vyjadrenie vedúceho družstva v zápise o 
stretnutí. Takýto protest nepodlieha finančnému vkladu. 

110. O všetkých protestoch podaných výborom bedmintonového klubu podľa čl. 109 rozhoduje ŠTK 
najneskôr do 30 dní od ich prijatia. 

111. Každý protest musí byť doložený peňažným vkladom vo výške 10 euro. Peňažný vklad musí byť 

zaslaný na účet SZBe. 
112. Ak bolo protestom vyhovené, alebo boli vzaté späť pred ich prerokovaním, vklad sa vracia 

autorovi protestov. V ostatných prípadoch prepadá v prospech SZBe. 
113. Protesty podané po stanovenom termíne, ako aj protesty nedoložené peňažným vkladom, sa 

zamietnu bez prerokovania. V ostatných prípadoch musia byť protesty vecne prerokované a 

rozhodnutie o nich musí byť spolu so zdôvodnením písomné. Toto písomné rozhodnutie musí byť 
doručené vždy tomu, kto protesty podal. 

 
Odvolanie 

 
114. Proti písomnému rozhodnutiu ŠTK možno podať v odôvodnených prípadoch do 15 dní odo dňa 

jeho doručenia písomné odvolanie. O odvolaní rozhoduje Výkonný výbor SZBe, ktorý rozhodne do 60 

dní po doručení odvolania. Toto rozhodnutie je konečné. 
115. Odvolanie sa podáva písomne na adresu sekretariátu SZBe. Toto odvolanie musí byť riadne 

zdôvodnené a doložené peňažným vkladom vo výške 20 euro. 
116. Sekretár SZBe oboznámi s odvolaním členov výkonného výboru SZBe. Tí o ňom rozhodnú na 

svojom riadnom (v prípade potreby mimoriadnom) zasadnutí alebo k nemu zaujmú písomné 

stanovisko. Sekretár potom písomne oboznámi autora odvolania s konečným rozhodnutím Výkonného 
výboru SZBe. 

117. Proti právoplatnému rozhodnutiu, ktoré je v rozpore s niektorou platnou normou SZBe, možno 
podať sťažnosť Revíznej komisii SZBe. 

 

VII. Záverečné ustanovenia 
 

118. Ruší sa doteraz platný Súťažný poriadok platný od 10.12.2015. 
119. Tento Súťažný poriadok nadobúda platnosť dňom 19.8.2016. 


