
Program 16. ročníku Czech Sokol Cupu 

Mezinárodního turnaje v badmintonu pro kateg. U 15 a U 17 
(významná sportovní akce České obce sokolské) 

pod záštitou Milana Ludíka, Mistra ČR ve dvouhře 2017 

---------------------------------------------------------------- 
Termín akce:  8. až 10. září 2017  

 

Místo konání: 25. základní škola v Plzni, 

 Chválenická 25  (5 mobil. badm. kurtů) 
 

Pátek:  program dle vlast.uvážení (tipy: prohlídka města a okolí, bazén apod.) 

8. 9.  18.00  soutěž čtyřher (preferován skupinový systém, dle počtu účastníků) 

  hrací doba do cca 21 hodin 

 

Sobota: 9.00 slavnostní zahájení turnaje 

9. 9.  rozehrání soutěže dvouher ve skupinách, pokračování k.o. systémem 

  večerní raut pro účastníky i doprovod; další činnost dle zájmu a počasí 

  (aktivity badmintonové i nebadmintonové, outdoorové i jiné) 

 

Neděle: 9.00 pokračování soutěže dvouher až do finále 

10. 9. Vyhodnocení nejúspěšnějšího družstva v obou věkových kategoriích na 

základě výsledku dvou nejlépe umístěných hráčů a dvou hráček; slavnostní 

zakončení turnaje - předání cen, odjezd účastníků 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Ubytování (zajišťované pořadatelem)  Stravování Startovné 
 

Sokolovna, Hřbitovní 24, Plzeň 

(vlastní spací pytle, vlastní karimatky) 
60 Kč/os/noc  

- bufet v budově 

školy, 

 

- restaurace 

v okolí 

 

 

 

200 Kč dvouhra 

 100 Kč čtyřhra 
Penzion Český Dvůr Starý Plzenec (cca 10 km od 

25. ZŠ), volná kapacita 2 dvoulůžkové  a 2 čtyř-

lůžkové pokoje – objednejte neprodleně na tel. č. 

377965456, mobil 602384947 nebo na mailové 

adrese vavricka.martin@seznam.cz  

(uveďte, že jde o badmintonový turnaj) 

420 Kč za osobu a 

noc 

100 Kč snídaně 

Ubytování v Penzionu U gigantu, Chvojová 8, 

Plzeň. Počet lůžek je velmi omezený ! *) 

550 až 650 Kč (dle typu 

pokoje) 

*) S ohledem na velmi omezenou ubytovací kapacitu v penzionu U Gigantu je třeba objednávky ubytování zde 

směrovat na pořadatele turnaje  a zaslat mu je spolu s přihláškou na turnaj. O naplnění nabízené kapacity a event. 

dalších možnostech  budou zájemci informováni obratem.  

 
Důležitá informace:  v ceně startovného jsou badmintonové míčky na soutěž a vstup na sobotní raut  

   

Přihlášky: nejpozději do 1. září 2017 na e-mailovou adresu miladanovakova@centrum.cz  

 

     Za pořadatele:  Ing. Jaromír  B r y c h t a , předseda  

  oddílu badmintonu  

  T. J. Sokol Plzeň – Doubravka 

-------------------------------- 
Pozn:  

Ceny: poháry, plakety a ceny za umístění v jednotlivých disciplínách a kategoriích (1.-3.m.), poháry za umístění v soutěži 

družstev (1.-3.m.), putovní poháry pro nejlepší týmy v obou kategoriích.  
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Start výběrů ČOS : v přihlášce prosím uveďte zájem o zařazení hráčů do výběru České obce sokolské, která 

akci výrazným způsobem podporuje. Výběr bude vycházet ze zájmu hráčů a bude proveden s ohledem na 

aktuální republikové žebříčky U15, resp. U17.  

 

- Hráčům zařazeným do výběrů ČOS budou uhrazeny náklady spojené s cestou (ve výši VDP), ubytování 

(v tělocvičně), hráči neplatí startovné; 

- Vedoucí týmů výběrů ČOS budou mít hrazeno jízdné (ve výši VDP); 

 

Nabídka pro výběry regionálních center (TCM): 

Vedoucím týmů regionálních výběrů pořadatel poskytne poukázku na stravování ve výši 250 Kč využitelnou 

v bufetu během turnaje.   

 

 

 

------------------------- ooooooooo ----------------------- 

 

 

Formulář pro přihlášku na 16. Czech Sokol Cup 
(Plzeň 8.-10.9.2017) 

 

 

Oddíl/klub:  
(popř. TCM) 

 

 

Hráči 

Jméno hráče (hráčky) Datum narození/ 

/kategorie 

U sokolských oddílů 

zájem o zařazení do 

výběru ČOS (A/N) 

Partner (partnerka) pro čtyřhru – 

v případě zájmu o start na pátečním 

večerním turnaji čtyřher 

    

    

    

    

    

 

Vedoucí 

 

Jméno vedoucího Kontakt (e-mail, mobil.tel.) 

  

  

   

 

Předpokládaný příjezd: 

 

Požadavky na ubytování v penzionech: ano   x ne  (předpokl.počet osob) 

 

Zájem o ubytování v sokolovně:   ano x ne  (předpokl.počet osob) 

 

Zájem o ubytování v sokolovně v případě naplnění kapacity penzionů: ano   x      ne 

 

  

Přihláška vyplněna dne:     Jméno, podpis, kontakt: 

 


