Pravidla a termíny ligy dvouher

Systém ligy
1. Regionální ligu organizuje badmintonový oddíl TJ Sokol Malé Svatoňovice pro všechny
neregistrované hráče a hráčky (dále bude použit pouze termín "
hráč")
2. Liga proběhne formou základní části s následným play-off prvních osmi hráčů po
základní části a dohrávkami o umístění všech hráčů. Hráči na 9. a dalších místech si zahrají o
koneční pořadí (9. s 10., 11. s 12. atd.)

Základní část ligy
1. V základní části se v jednotlivých kolech hraje dle platných pravidel badmintonu na dva
vítězné sety do 21 bodů (strop 30)
Bodování v základní části ligy (pro stávající systém na dva vítězné sety):
poměr setů 2:0 = 4 body pro vítěze, 1 bod pro poraženého
poměr setů 2:1 = 3 body pro vítěze, 2 body pro poraženého
v případě, že ligu mužů hrají i ženy, získává žena v zápase proti muži
1 bod za 22 uhraných míčků v celém zápase prohraném 0:2
(tj. 3 body pro vítěze, 2 pro poraženou)
4. neodehraný zápas = oba soupeři bez bodu
2.
1.
2.
3.

1. Rozpis základní části (sedm kol):

1. kolo:
2. kolo:
3. kolo:
4. kolo:
5. kolo:
6. kolo:
7. kolo:

01.09.-30.09.2016
01.10.-31.10.2016
01.11.-30.11.2016
01.12.-31.12.2016
01.01.-31.01.2017
01.02.-28.02.2017
01.03.-23.04.2017

1. Neodehrané zápasy se neskrečují a nezapočítávají do tabulky RBL
2. Neodehrané zápasy z předchozích kol lze dohrát v aktuálním kole, zápasy ale nelze
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předehrávat
3. Pořadí v tabulce základní části se určuje počtem získaných bodů. Při rovnosti bodů
rozhoduje:
6.1. počet vyhraných zápasů
6.2. vzájemný zápas (minitabulka vzájemných zápasů)
6.3. rozdíl mezi vyhranými a prohranými sety (větší rozdíl vyhrává)
6.4. rozdíl mezi vyhranými a prohranými míčky (větší rozdíl vyhrává)
6.5. počet vítězných míčků (vyšší číslo vyhrává)
6.6. rok narození, v týmu součet letopočtů (nižší číslo vyhrává)
6.7. los z ruky Náčelníka
6.8. hráč bez jediného odehraného zápasu se do pořadí v tabulce nezapočítává

Play-off
1. Vyřazovací play-off začíná 24.4.2016, účastní se jej prvních osm hráčů po základní části
ligy.
Hraje se na dva vítězné zápasy (každý na dva vítězné sety do 21), o postupujícím
rozhodují kritéria v bodu 6. základní část ligy
2. Rozpis play-off:
čtvrtfinále: 24.04.-19.05.2017 (1-8(A), 4-5(B), 2-7(C), 3-6(D)) + dohrávky o umístění
od 9. místa
semifinále: 20.05.-11.06.2017 (A-B(E), C-D(F)) + dohrávky o umístění
medaile:
12.06.-25.06.2017 (E-F) + dohrávky o umístění
3. V případě neodehrání zápasu play-off se výsledek kontumuje v neprospěch hráče, který
se k utkání nedostavil, poměrem 11:21, 11:21
Když se k zápasům nedostaví ani jeden z hráčů, postupuje hráč s lepším umístěním v
základní části ligy

Obecná ustanovení
1. Výsledek každého zápasu nahlásí vítěz utkání v co nejkratší době pomocí formuláře na
webu
Dire.cz nebo zápisem do
formuláře na tréninku v hale
2. Odehrání zápasů základní části a play-off je zcela na domluvě hráčů
3. Míče: plastové s modrým proužkem (v případě oboustranné svobodné dohody čímkoliv
jiným vyjma medicinbalu)
4. Startovné: bez poplatku, platí se pouze cena vstupu do haly
5. Místo odehrání zápasů: standardně hala SOŠOOM Malé Svatoňovice Út a Čt
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17.00-20.00
,
případně po dohodě soupeřů libovolný jiný (pravidlům vyhovující) kurt. V hale SOŠOOM je doba
17:0
0-18:00
přednostně určena pro zápasy ligy dvouher
6. Do ligy se může přihlásit kdokoliv (tj. i nečlen oddílu), kdo má zájem se soutěže aktivně
účastnit
a není registrovaným hráčem
ČBaS
od úrovně III. ligy
7. Soutěžící souhlasí se zveřejněním svých kontaktních údajů (jméno, telefon, e-mail, rok
narození)
na webu Dire.cz
8. Soutěžící berou na vědomí, že veškeré informace k lize budou zveřejňovány na webu Di
re.cz
včetně seznamu neodehraných zápasů v daném kole
9. V případě velkého počtu účastníků ligy si pořadatel vyhrazuje právo změnit systém ligy
(rozdělení do skupin apod.) ještě před jejím startem, případně hráče odmítnout
10. Ceny pro vítěze obstará, případné spory a stížnosti soutěžících řeší Náčelník
11. Soutěž je časově omezena do 30.6.2017
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