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Extraliga družstev v crossmintonu 2017 

Závazné informace 

 

Formát:  Turnajově 

Celkem dva až tři termíny – první bude 8.4.2017 (Pardubice), další zájemci zatím 

nahlášeni 17.6.2017 (Brno) a 9.12.2017 (Pardubice) 

Družstva:  Účastnit se mohou všechny oddíly, které jsou členem ČAC. Pokud se oddílu nepodaří 

sestavit tým samostatně, může se přihlásit do extraligy společně i více oddílů pod 

hlavičkou jednoho z nich a s libovolným názvem. 

Soutěží čtyřčlenná družstva ve složení 3+1 (členem týmu by měla být alespoň jedna 

žena, další tři pozice jsou Open, tedy muž nebo žena – nicméně pro rok 2017 může VV 

ČAC schválit výjimku i pro týmy složené ze čtyř mužů); může startovat více družstev 

jednoho oddílu (označeny jako „A“, „B“, „C“, atd.).  

Nasazování hráčů na jednotlivé pozice v rámci týmu se řídí českým žebříčkem (vždy 

před daným turnajem) – jeho podoba, pravidla a aktuální stav budou rozeslány 

emailem. 

Soupisky: Součástí přihlášky družstva do Extraligy je vyplněná soupiska, na které může být 

uvedeno až 30 hráčů. Soupisky je možné doplňovat i v průběhu sezony, vždy 

nejpozději týden před daným turnajem.  

Hráči na soupisce družstva nemusí být členy daného oddílu, nicméně hráč se může 

v daném roce objevit na soupisce pouze jednoho družstva.  

Počet zahraničních hráčů na soupisce není omezen, ale v rámci daného utkání může 

za družstvo nastoupit maximálně 50% zahraničních hráčů. 

Kategorie:  Žáci U14 (2003 a mladší), dorost U18 (1999 a mladší), dospělí (opět formou Open, 

mohou tedy hrát i mladší).  

Minimální počet přihlášených družstev pro otevření kategorie jsou čtyři. 

Hrací systém:  Bude upřesněn v závislosti na počtu přihlášených týmů – dle počtu se bude hrát buď 

vícekolově (v rámci každého turnaje zvládnou všechna družstva odehrát všechna 

vzájemná utkání) nebo jednokolově (rozdělení utkání bude dáno předem rozpisem). 

Během jednoho turnaje by mělo každé družstvo odehrát alespoň tři utkání. V rámci 

utkání mezi dvěma družstvy se odehraje vždy 6 zápasů (na dva vítězné sety) viz. níže. 

Pořadí zápasů určí hlavní rozhodčí pro zajištění optimálního časového průběhu 

turnaje.  
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Do čtyřhry mohou být nasazeni náhradníci, tj. v rámci jednoho utkání může nastoupit 

za družstvo maximálně 8 různých hráčů. 

dvouhra A1 (Open) – B1 (Open) 

dvouhra A2 (Open) – B2 (Open) 

dvouhra A3 (Open) – B3 (Open) 

dvouhra A4 (žena) – B4 (žena) 

čtyřhra Open A (dva hráči) – Open B (dva hráči) 

čtyřhra mix A (jiní dva hráči než na první čtyřhru) – mix B (jiní dva hráči než na první 

čtyřhru) 

Hodnocení:  Bude stanoveno na základě hracího systému.  

Vítězné družstvo získá titul Mistra Extraligy crossmintonu 2017.  

Hráči obdrží za každé odehrané utkání body do českého rankingu. 

Podmínky: Za účast v každém extraligovém turnaji bude vybíráno startovné v maximální výši 

1000 Kč/družstvo. Platba nejpozději týden před turnajem na účet ČAC. 

Přihlášky: Emailem na michal@speedminton-pardubice.cz spolu s vyplněnou soupiskou 

nejpozději do 10. března 2017. 
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