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P R O P O Z I C E 
2. GPA v badmintonu kategorie U 15 jednotlivců 

V š e o b e c n á   u s t a n o v e n í 

 
Pořadatel:  TJ Montas Hradec Králové, oddíl badmintonu 
 

Termín:  6. – 7. prosince 2014 
 
Místo: Hradec Králové,  sportovní hala při základní škole v Kuklenách, 

Pražská třída 198/40, GPS 50°12'25.916"N, 15°47'52.555"E 
Spojení od nádraží trolejbusem č. 3 směr Kukleny (třetí zastávka).  

 
Řízení:  vrchní rozhodčí – Ivan Škácha 
   organizace – Jan Opitz, Karel Plánička 
   řízení turnaje – Jakub Skřivan 
   hospodář - Dušan Hromádko 
 

Přihlášky:  nutno doručit nejpozději do 1. 12. 2014 na adresu:  

   e-mail: ivan.skacha@volny.cz    
mobil: 737 220 122 
Oblastní nominace – dle Rozpisu soutěží    

 
Noclehy: budou zajišťovány výhradně na základě závazné objednávky 

doručené nejpozději do 1. 12. 2014. Na objednávce nutno uvádět 
odděleně požadavek na noclehy v pátek 5. 12. a  sobotu 6. 12. 
2014. Objednávku noclehů odeslat na Dušana Hromádku (email: 
dusan.hromadko@buehlermotor.cz), mobil 724 218 885 

 
Ubytování: Střední odborná škola a učiliště, Hradební ul. 1029, Hradec 

Králové (u Letního kina, tel. 495513391). GPS: 50°12'21.510"N, 
15°50'7.239"E, www.hradebni.cz 
Ubytování v třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. 
Cena třílůžkového pokoje Kč 660,-/noc. 
  

Doporučení pro samostatnou objednávku ubytování: http://www.penzion-uno.cz/, 
http://www.usvatehojana.cz/ 
 

T e c h n i c k á   u s t a n o v e n í 
 

Předpis: hraje se dle posledních platných pravidel badmintonu a dále Rozpisu 
soutěží 2014/2015 vydané Českým badmintonovým svazem 

 

Účastníci:   právo startu na GPA U 15 mají – dle Rozpisu soutěží: 

- hráč s umístěním na aktuálním světovém žebříčku do 200. místa ve dvouhře, resp. do 100. místa 
v párových disciplínách v příslušné disciplíně a hráč s tímto umístěním v době vydání našeho 
posledního průběžného žebříčku před MČR  

- hráč s umístěním na aktuálním evropském žebříčku juniorů do 40. místa ve dvouhře, resp. do 40. 
místa v párových disciplínách v příslušné disciplíně nebo hráč s umístěním na aktuálním Circuit 
juniorském žebříčku do 10. místa ve dvouhře či párové disciplíně a hráč s výše uvedeným umístěním 
v době vydání našeho posledního průběžného žebříčku před MČR  
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- hráč s právem předsazení ze žebříčků vyšších věkových kategorií (do 8. místa žebříčku následující 
vyšší věkové kategorie, do 16. místa ob jednu (a více) vyšší věkové kategorie nebo do 16. místa 
kategorie dospělých) 

- hráč/pár s udělenou DK 

a dále v: 
DCH a DD 

- hráč na 1. – 8. místě aktuálního průběžného žebříčku (pro 1. GPA dle konečného redukovaného 
žebříčku) 

- 2 hráči z každé oblasti, kteří se kvalifikovali dle kritérií stanovených rozpisem soutěží příslušných 
Oblastních svazů/sdružení 

Přepouštění postupových míst pro dvouhry mezi oblastmi není přípustné. Náhradníky za hráče s 
právem přímé účasti ve dvouhrách, kteří se ze závažných důvodů příslušného turnaje nemohou 
zúčastnit či za neúplné oblastní nominace schvaluje STK ČBaS, a jsou určeni dalším žebříčkovým 
umístěním za 8. místem určujícím přímý postup.   
ČCH, ČD a SČ 

- hráč na 1. – 8. místě aktuálního průběžného žebříčku (pro 1. GPA dle konečného redukovaného 
žebříčku) příslušné disciplíny, avšak pouze s partnerem, majícím rovněž právo startu na GPA ve 
dvouhře či čtyřhře. 

- 1 pár z každé oblasti, který se kvalifikoval dle kritérií stanovených rozpisem soutěží příslušných 
Oblastních svazů/sdružení 

- hráč, který se kvalifikoval pro start ve dvouhře či jiné párové disciplíně, ale pouze do limitního počtu 
startujících hráčů v příslušné disciplíně a to postupně v pořadí dle nejlepšího součtu žebříčkového 
pořadí složených párů 

 

Systém soutěže: všechny disciplíny se hrají systémem K.O. na jednu porážkus jedním 
zápasem o pořadí hráčů vyřazených v 1. kole (viz Rozpis soutěží) 

Nasazení: postup při nasazení dle SŘ a dle předpisu pro GP mládeže – viz Rozpis 
soutěží 

Losování:  uskuteční se v sobotu 6. 12. v 8.30 hodin v hale ZŠ Kukleny 

Míče:  hraje se míčky, které dodávají hráči a o jejichž spotřebu se dělí rovným 
dílem 

Ceny:  všichni finalisté obdrží věcné ceny  

Startovné:  Kč 100,- Kč za hráče a disciplínu   

Časový pořad: hrací čas:   SO  6. 12. od 9.00 až do cca 20.00 hod.  
NE  7. 12. od 9.00 hod. semifinálové zápasy a dále až do 
ukončení všech disciplín 

  
 
    
Ing. Kryštof Koláček       Ing. Karel Plánička 
předseda odd. badmintonu             organizace 
 


