
PROPOZICE
7.ročník KYOKU International YOUTH CUP

Pořadatel: BK 1973 DELTACAR spedition Benátky n/J o.s.
Termín: sobota 19.5.2012

neděle 20.5.2012
/v případě menšího počtu účastníků může být turnaj pouze jednodenní, účastníci budou včas informováni/

Místo: Benátky nad Jizerou 29471 , CR Project badminton centrum, nám. 17. listopadu 493, 4 kurty
Vedení turnaje: ředitel: Petr Martinec

Vrchní rozhodčí: Mgr. Jaroslav Fröhlich
Účastníci:hráči rok narození 1997 a mladší /U15/
Míče:Hráči dodávají sami.
Rozhodčí: hráči si rozhodují jednotlivá utkání sami, pro semifinálové a finálové zápasy zajišťuje pořadatel rozhodčí

Přihlášky: zašlete nejpozději do 12.5.2012 !!! na adresu

e-mail: petrmartinec@yahoo.com
Telefon:605 820 790
Přijetí přihlášky bude potvrzeno emailem.

Vzhledem ke kapacitě sportovní haly jsou stanoveny maximální počty účastníků:
Maximálně 32 dvoučlenných týmů,pořadatel si vyhrazuje právo 3 družstev pro domácí klub,v případě účasti zahraničních
družstev 10 týmů,ostatní družstva budou zařazována dle postavení hráčů ve dvouhrách k poslednímu platnému žebříčku
kategorie U15, až do naplnění limitu 32 družstev.Pořadatel má právo udělit 1 divokou kartu.

Startovné: 400,-Kč za družstvo
Losování: 17.5. 2012

Ceny:vítězné družstvo obdrží putovní pohár, pohár a diplom.Družstva na 2.a 3.místě obdrží diplomy a poháry.
Družstvo na 1.místě obdrží finanční odměnu ve výši 2.500,-Kč, družstvo na 2. místě 1.500,-Kč a družstvo na
3.místě 1.000,-Kč.

Systém :
Turnaj družstev:Družstvo tvoří 1 chlapec a 1 dívka,utkání se hraje na 3 zápasy a skládá se z dvouhry chlapců,dvouhry
dívek a smíšené čtyřhry v tomto pořadí!!Po dvouhře dívek má dívka nárok na 10 minutovou přestávku.Ve skupinách i za
stavu 2:0 musí být odehrána smíšená čtyřhra!!!!
Družstva budou rozdělena do skupin,kde se utkají každý s každým.Vítězové, příp. druzí z jednotlivých skupin postupují
do pavouka,kde se bude hrát K.O.systémem.V této fázi turnaje již družstvo za stavu 2:0 nemusí nastoupit ke smíšené
čtyřhře.

Časový pořad: Sobota 19.5.2012 8,45 slavnostní zahájení
9- 19 utkání ve skupinách

eděle 20.5.2012 9 -14 hrací doba , K.O.systém

Ostatní:informace o turnaji můžete sledovat na www.badminton-benatky.cz
Stravování: v hale bude otevřena klubová restaurace s nabídkou teplých jídel

Ubytování: Sport hotel Benátky n/J /www.sporthotel-benatky.cz/, Letní stadion 546, Benátky n/J
29471.Objednávky zasílejte na níže uvedenou adresu.
info@sporthotel-benatky.cz

či jiné ubytovací kapacity v Benátkách n/J na adrese: http://is.benatky.cz/ubytovani/index.php

Petr Martinec-ředitel turnaje




