Pravidlá Mestskej bedmintonovej ligy
PREAMBULA
Mestská bedmintonová liga slúţi zdruţovaniu hráčov bedmintonu na neprofesionálnej úrovni.
Tieto pravidlá majú určiť základné princípy súťaţe, zjednodušiť komunikáciu a predchádzať
nedorozumeniam a sporom v jednotlivých kolách.
Čl. I
Základné pojmy a princípy
Mestská bedmintonová liga (ďalej len „MBL“) – zoskupenie hráčov...
Kolo MBL – jeden hrací deň, spravidla jedenkrát za mesiac počas školského roka.
Riadiaci súťaže – osoba celkovo riadiaca súťaţ - zodpovedná za ţrebovanie, nasadzovanie hráčov,
výklad pravidiel s právomocou ad hoc úpravy hracieho systému.
Štartovné – suma hradená kaţdým tímom za účelom účasti na jednotlivom kole MBL, ktorá zahŕňa
cenu prenájmu bedmintonových kurtov. Výška štartovného je uvedená pri prihlasovaní na webovom
sídle.
Tím - trojčlenné druţstvo, ktoré zahŕňa najmenej jednu ţenu. Jeden hráč môţe byť počas jedného kola
MBL súčasťou len jedného tímu. Minimálny vek pre účasť na MBL je 14 rokov.
Poradie tímov – poradie, ktoré je výsledkom kaţdého kola MBL podľa počtu získaných bodov
za kaţdý vyhratý set, prípadne za získané body ako nepárny tím. Počet tímov v kole môţe byť aj
nepárny, preto nehrajúci tím v danom kole, ktorý je najniţšie v poradí hracieho dňa, jedno kolo nehrá
a získa jeden bod do priebeţnej tabuľky. Tím môţe v jednom hracom dni stáť maximálne jeden krát.
Švajčiar – herný systém spočívajúci v rozdelení tímov tak, aby proti sebe v kaţdom kole MBL hrali
tímy čo najpodobnejších kvalít z predchádzajúcich kôl MBL, okrem prvého kola v sezóne, do ktorého
sú tímy nasadzované podľa priebeţného dlhodobého rebríčku. Ţiaden tím nehrá viackrát s rovnakým
tímom počas jedného kola MBL. Tímy s prvou účasťou v MBL sú zaradené do spodnej časti rebríčku.
Hráč MBL – hráč alebo hráčka, ktorá sa zúčastní MBL, má uhradené štartovné a rešpektuje pravidlá
fair play.
Princíp fair play – spôsob hry a správania sa hráča MBL rešpektujúci zásady športového ducha
v súlade so základnými princípmi olympizmu.
Webové sídlo – webové sídlo MBL, ktorým je www.badmintonland.sk
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Čl. II
Prihlasovanie sa na kolo MBL
Prihlásiť sa na kolo MBL je moţné do 48 hodín pred zahájením kola MBL, čo je spravidla
do štvrtka alebo piatku 9:30 hod., na webovom sídle www.badmintonland.sk
V deň, kedy prebieha kolo MBL je moţné sa prihlásiť najneskôr 30 minút pred začiatkom kola
MBL, ak je voľné miesto a ak to povolí riadiaci turnaja.

Čl. III
Kalendár kôl MBL
Rozpis kôl MBL je zverejnený na webovom sídle. Riadiaci súťaţe plánuje kolá MBL podľa
dostupnosti kurtov, iných turnajov a vis major. Kolo MBL spravidla prebieha od 9:30 do 13:30
v sobotu alebo v nedeľu.
Čl. IV
Miesto konania
MBL sa hrá v Športovom klube Slávia Agrofert, Májová 21, Bratislava, pokiaľ riadiaci súťaţe
nerozhodne inak. Zmena miesta konania kola MBL je vopred včas oznámená na webovom sídle.

Čl. V
Systém hry
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MBL sa hrá systémom hry – „švajčiar“.
Kolo MBL sa začína ţrebovaním, ktoré je zabezpečené softvérovým riešením.
Hrá sa s plastovými alebo pierkovými košíkmi podľa dohody tímov.
Poradie plastových košíkov v prípade nezhody tímov: YONEX Mavis 350, Yonex 2000, Viktor
Nylon Shuttle 2000 Gold.
Prednosť má dohoda tímov, v prípade nemoţnosti dohody, hrá tím plastovým košíkom s vyšším
postavením košíka.
Kolo MBL sa skladá spravidla zo 7 trojsetových stretnutí.
Trojčlenný tím odohrá v kaţdom stretnutí v pároch tri sety, pričom kaţdý hráč odohrá dva sety,
ideálne mix ako druhý v poradí.
Sety sú hrané do 21. bodu. Moţnosť prvého podania a strany si hráči určia ţrebom. Nehrajúci
hráči v danom sete rozhodujú zápas, pokiaľ sa hráči nedohodnú inak. Sety posledného stretnutia v
hracom dni môţe organizátor skrátiť, napríklad do 15 bodov.
Kolo MBL je ukončené vyhodnotením výsledkov, ocenením víťazov a spoločnou fotografiou.
V súlade s princípom fair play sa od hráča MBL očakáva účasť na záverečnom ocenení
najlepších.
Ak sa zraní hráč MBL a nedokáţe pokračovať v kole MBL, set, ktorý nemohol dohrať,
kontumačne vyhráva súper. O ďalších stretnutiach v kole MBL rozhodne riadiaci súťaţe, a to tak,
ţe tím uţ turnaj nedohrá alebo odohrá iba dva sety s dvoma hráčmi a jeden set kontumačne
prehrá.
Nehrajúci hráči sú povinní sa zdrţiavať v blízkosti kurtov aj v prípade, ţe nerozhodujú zápas;
a včas na nasledujúci zápas nastúpiť. V prípade neopodstatneného zdrţania hry môţe riadiaci
súťaţe kontumovať zápas alebo skrátiť set do 8 bodov.
Od hráčov sa očakáva priteľské a športové správanie, je zakázané vulgárne a hrubé správanie. Pri
agresívnom či arogantnom správaní sa hráča, moţe riadiaci súťaţe po druhom upozornení
zakázať ukončiť hru pre daného hráča a vylúčiť ho z MBL.
Výsledky kola MBL, ako aj poradie tímov sú zverejňované na webovom sídle.

Čl. VI
Nezhody pri rozhodovaní
V prípade akejkoľvek nezhody alebo moţného nedorozumenia, či výhrad medzi hráčmi MBL,
sa v prvom rade hráči MBL pokúsia dohodnúť a v prípade, ţe k dohode nedôjde, poţiadajú
o rozhodnutie riadiaceho súťaţe. Pre spravodlivé rozhodnutie riadiaceho súťaţe, hráči MBL, ktorí sú
v spore, uvedú v čom je rozpor a svoj návrh riešenia sporu.

