PROPOZICE
Badmintové ligy pražských DDM
Termíny:

4. 11. 2018 – kvalifikační kolo na Hamru Braník
8. 12. 2018, leden, březen, duben, květen 2019 (termíny budou upřesněny)

Kde:

Hamr Sport Braník, Vltavanů 1542, Praha 4 - kvalifikace, prosinec, březen
BB Aréna Letňany, Tupolevova 710, Praha 9 - leden, duben, květen

V kolik:

8:45 prezence na daném místě pro týmy A-ligy (9:00 – 12:30 hod. probíhá turnaj)
12:00 prezence na daném místě pro týmy B-ligy (12:30 – 16:00 hod. probíhá turnaj)

Kategorie:

ročníky 2002 a mladší (v týmu je možný jeden hráč nar. 2001)

Startovné:

300,- Kč za tým a jednotlivé kolo

Startují:

max. 12 smíšených týmů (smíšený tým není podmínkou)
jednotlivé DDM mohou sestavit i více týmů

Soupisku tvoří: 3-5 neregistrovaných amatérských hráčů
Soupisky na jednotlivá kola se mohou měnit s následujícím omezením:
 pokud je hráč nasazen do vyšší ligy, nemůže už hrát v nižší lize (platí již od kvalifikace)
 v případě nedostatku hráčů ve vyšší lize, může být tým doplněn hráčem z nižší ligy, nastoupit
však smí pouze 1x za celou ligu, (pokud by nastoupil víckrát, nesmí již hrát za tým nižší ligy).
S sebou na každý turnaj:
 sportovní vybavení (vlastní rakety, každý tým 2x košíček)
 sportovní oblečení a obutí do haly (jednotné dresy jsou vítány)
 soupisku jednotlivých týmů (název týmu, jména a roky nar. jednotlivých hráčů)
 družstva jednoho DDM doprovází osoba starší 18-ti let, která je zodpovědná za svěřené děti
Herní systém, hodnocení hry:
 Týmy se rozdělí dle výkonnosti a výsledků z kvalifikace do dvou lig po šesti týmech
 V každém ligovém kole se odehrají zápasy systémem každý s každým (platí pro obě ligy).
 Každý ligový zápas se skládá z 5-ti podzápasů (4 dvouhry a 1 čtyřhra). V případě, že tým nemá







4 hráče, může do turnaje nastoupit v menším počtu, ale neodehrané dvouhry kontumačně
prohraje.
Každý podzápas se bude hrát na jeden vítězný set do 21 bodů dle oficiálních pravidel
badmintonu pro dvouhru a čtyřhru (viz. příloha), v polovině zápasu (zisk 10-ti bodů) je změna
stran (pokud se týmy domluví není podmínkou).
Každý tým získá do tabulky v každém zápase tolik bodů, kolik vyhrál podzápasů
Po každém turnaji poslední tým A-ligy sestupuje do B ligy a naopak nejlepší tým B ligy postoupí
do A ligy.
Konečné vyhodnocení obou lig proběhne po posledním turnaji.
Družstvo bude dle umístění v každém turnaji ohodnoceno 12-7 body v A-lize a 6-1 bodem
v B-lize. Na konci se vyhodnotí nejlepší týmy celkově a zároveň nejlepší týmy B-ligy. Zde se
bude hodnotit 6 týmů (v případě shody 7 či 8 týmů), které hrály nejvíc krát B-ligu. Bude se
hodnotit bodový průměr v kolech kdy B-ligu skutečně hrály.

Systém kvalifikace: doplníme dle počtu přihlášených týmů.

O co se hraje:

Po ukončení ligy bude každý tým odměněn diplomem a drobnými dárky. První tři týmy získají
pohár a jednotliví hráči medaile.

Rozhodčí:

Pořádající DDM zajistí proškolené, ale amatérské rozhodčí, kteří budou dohlížet nad hrou
(mohou to být i starší hráči).

Přihlášky:

Nejpozději do 15. 10. 2018 na mail: os@ddm-ph2.cz
Každý tým by měl mít svůj název, v případě, že jedno DDM má více týmů, musí být
rozlišeny, např: DDM Praha 2 „A“, DDM Praha 2 „B“.

Kontakt na organizátory:
DDM Praha 2 – kola na Hamru Braník – Bc. Karla Rampasová, 602 614 384, karla.rampasova@ddm-ph2.cz
DDM Praha 9 – kola v BB Aréně v Letňanech – Jakub Blažej, 734 134 008, jakub.blazej@ddmpraha9.cz

