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Sokol Radotín Meteor Praha a První badmintonová o.s. (PB o.s.)  
pořádají z pověření ČBaS 

 
pod záštitou primátora hl.m. Prahy MUDr. Pavla Béma 

 
VCES – 50. MČR  JEDNOTLIVC Ů DOSPĚLÝCH 2010 

 
 
Termín: 29. - 31. 1. 2010   

Místo: Sportovní hala Sokola Radotín,  
 U starého stadionu 1585/9, Praha 5 – Radotín 
 
Účastníci: Hráči s právem startu dle rozpisu soutěží 2009/10 

Disciplíny: Dvouhry, čtyřhry, smíšená čtyřhra 

Systém hry: Vylučovací systém k.o. na 1 porážku 

Míče: Dodává pořadatel – RSL Classic - Tourney  

Hosp. podmínky: Účastníci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílajících oddílů.  

Startovné: 150,- Kč za hráče v disciplíně 

Vrchní rozhodčí: Ivan Škácha 

Časový rozpis: Pátek 29. 1. 2010  
  9:00 nebo 10:00 kvalifikace (podle počtu kvalifikantů – hráči budou 

vyrozuměni) - hráči potvrdí svou účast bezprostředně po příjezdu do místa 
konání – platí i pro hlavní soutěž. 

  12:00 slavnostní zahájení  
  12:30 první a druhé kolo smíšené čtyřhry, 14:00 první kolo dvouhry žen, 

15:30 první kolo dvouhry mužů, 16:30 první kolo čtyřhry žen, 17:30 první 
kolo čtyřhry mužů 

   
  Sobota 30. 1. 2010  
  9:00 pokračování všech disciplín až do finále, očekávaný konec cca 17 h,  

19:30 slavnostní večer  
   
  Neděle 31. 1. 2010   
  9:30 finále všech disciplín  
 
Kvalifikace: Účastníci budou vyrozuměni do 26.1.2010 na kontakt uvedený v přihlášce 

(nejlépe e-mail) a jejich seznam bude zveřejněn v sekci MČR 2010 na 
stránkách www.czechbadminton.cz 

 
Losování: Proběhne v hale v pátek 29.1.2010 po sehrání kvalifikace. Kvalifikace se 

losuje před jejím zahájením. 
     

Vedení turnaje: Ředitel turnaje: Alfred Teller  
Řízení turnaje: Miroslav Kozák, Zbyněk Schwarz 

 Pořadatelé: členové oddílu Sokol Meteor Praha Radotín a PB o.s.. 
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Ubytování: Hala Sokola Radotín, U starého stadionu 1585/9, 153 00 Praha 5 – 
Radotín, tel: 608 262 805 – 24 míst (12 dvoulůžkových pokojů) 

 Hotel SQUASH, K Cementárně 1427/1a, Praha 5 – Radotín, tel: 
257 912 024-6 – 44 míst (dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje) 

 Cena: 400 Kč za noc a osobu, v ceně je snídaně. 
 Objednávky noclehů si účastníci vyřizují sami podle následujících pokynů: 

1. Stačí zavolat na výše uvedené číslo, sdělit, že jste účastník MČR 
  v badmintonu a v případě volných míst si objednat požadovaný  
   nocleh – platí pro obě místa ubytování. 

2.  Platba ubytování: hotově na recepci hotelu 
 
Objednávky budou vyřizovány v došlém pořadí do vyčerpání kapacity. 

 

Stravování: Po celou dobu turnaje bude v prostorách haly otevřen bufet. 

 Hráči, kteří postoupí do sobotních utkání budou mít zdarma zajištěn oběd 
formou teplého bufetu; obdobně bude poskytnut finalistům zdarma oběd 
v neděli.  

Přihlášky: kontakt: Jana Honnerová 
telefon: 724 505 882 
e-mail: jana.honnerova@cze.sas.com 

Nejzazší termín doručení přihlášky je pondělí 25.1.2010 

Přihlášky posílejte výhradně emailem. Přijetí přihlášek bude e-mailem i 
potvrzeno. V případě, že neobdržíte potvrzení do 26.1.2010, prosím volejte 
na výše uvedené telefonní číslo. 
V přihlášce uveďte jména partnerů do čtyřher a kontakt na sebe. 

Vstupenky na společenský večer nejsou předmětem přihlášky, totéž platí 
pro ubytování. 

Další informace: -  pro účastníky bude v průběhu turnaje k dispozici 5 ks PC s připojením na 
internet 

  - organizátoři společně s ČBaS pořádají u příležitosti 50. MČR v 
badmintonu Slavnostní večer spojený s vyhlášením ankety Badmintonista 
roku 2009. Akce proběhne v sobotu 30.1. 2010 v Rezidenci primátora na 
Mariánském náměstí (budova městské knihovny), Praha 1, od 19.30 hodin 
a bude zakončena slavnostním rautem. 

  Vzhledem ke kapacitě sálu se organizátoři předem omlouvají za omezenou 
nabídku vstupenek. Účastníci MČR, kteří postoupí do sobotních zápasů, 
budou mít možnost zakoupit 1 ks lístku za cenu 100 Kč. Hráči, kteří 
postoupí do čtvrtfinále, budou moci zakoupit 2 ks vstupenek (účast ve 
čtvrtfinále více disciplín opravňuje k zakoupení stále pouze 2 ks).   

 

V Praze – Vinoři 15.12.2009 

Za organizátory      

         Alfred Teller 

ředitel turnaje 


