
 

Krajské a okresní kolo v badmintonu 
04. 11. 2022 

Zlín 

 
 Realizace soutěže byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a                     

tělovýchovy. Realizace soutěže byla podpořena Zlínským krajem 
Propozice krajského kola v badmintonu 

 

 

 

Pořadatel MŠMT ČR 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy KÚ Zlínského kraje 
 KR ASŠK Zlínského kraje  

  Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, nám. 
                          T. G. Masaryka 2734, Zlín 760 01 
 
Termín  pátek 04. 11. 2022, prezence 8:00 – 8:30 hod. 
 
Místo  tělocvična Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, nám. 
T. G. Masaryka 2734, Zlín 760 01, vchod do tělocvičny je z levé strany budovy (nechoďte 
prosím přes školu) 
 
 
Kategorie IV.   žáci 8. – 9. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií 
                           V. studenti SŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií 
 
 
Soutěží smíšené školní týmy složené nejméně ze dvou dívek a dvou chlapců, maximálně ze 
třech dívek a třech chlapců z jedné střední školy nebo 8. a 9. třídy ZŠ. 
 

a) Družstvo je složeno z žáků jedné školy. 
b) Členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou. 
Pokud žák opakuje ročník, zařadí se do kategorie, které by odpovídal, pokud 
by ročník neopakoval. 
 

Časový program 
Prezence:                                 8:00 - 8:30 
Utkání:                              8:30 -  12:30 
Vyhlášení výsledků    12:45 
           

Účastníci Z každé školy startuje v dané kategorii jedno maximálně šestičlenné družstvo. 
Pravidla  soutěží se podle pravidel Českého svazu badmintonu.  
Prosím vysvětlete svým svěřencům základní pravidla a počítání bodů!!!!! 
Jízdné:              neproplácí se 



 

Startovné:       členové AŠSK: zdarma,                                    300 Kč / družstvo pro nečleny AŠSK 
 
Hodnocení Dle počtu přihlášených týmů se hraje systémem každý s každým nebo 
v základních skupinách a play off. 
Soutěž mezi týmy se skládá z 5 utkání, každé se hraje na jeden set do 21 bodů. 
První utkání: smíšená čtyřhra 
Druhé utkání: dvouhra chlapců 
Třetí utkání: dvouhra dívek 
Čtvrté utkání: čtyřhra chlapců 
Páté utkání: čtyřhra dívek 
  
Vítězný tým musí vyhrát nejméně ve třech utkáních. 
 
Další informace účastníci soutěží pořádaných AŠSK nejsou pojištěni proti úrazům,        

krádežím a ztrátám, lze využít zákonného pojištění žáků ZŠ a SŠ 
 
Přihlášky jmenné přihlášky zasílejte elektronicky do pátku 21. 10. 2022 
 e-mail:  magdalenaskubalena@email.cz   tel.: 734 390 330 
 Případné změny budou provedeny při prezentaci. 
 Před závodem vedoucí družstva odevzdá 1 přihlášku vzor 1 (AŠSK) potvrzené 

ředitelstvím školy. 
 

 

Mgr. Magdaléna Škubalová                                                     Mgr. Svatava Ságnerová 

                                                                             KR AŠSK ČR  Zlínského kraje 
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