
 

 
 

 

  

  

Sokol Radotín Meteor Praha 

oddíl badmintonu pořádá 

2. GPB U19 
Termín: 16. – 17. 9. 2017 

Místo: tělocvična ZŠ Praha – Vinoř, Prachovická 340 

Počet kurtů: 5 

Disciplíny: dvouhry chlapců a dívek, čtyřhry chlapců a dívek, smíšená čtyřhra 

Míče: vlastní, v pořadí daném rozpisem soutěží 

Právo účasti: dle RS sezóny 2017 pro mládež  

 Pořadatel má právo udělit 1 DK do každé disciplíny 

Systém soutěže: soutěž se hraje vylučovacím systémem K. O. na jednu porážku. 

Maximální počty hráčů (dvojic) v hlavní soutěži:  28 SČ, DCH a DD 

 16 ČCH a ČD 

Startovné:  120,- Kč za hráče a disciplínu, do které se přihlásil. 

Vrchní rozhodčí: Eva Husarová  

Vedení turnaje:  ředitel turnaje – Ondřej Lubas  

hospodář – Adéla Zimmerová 

pořadatelé – členové badmintonového oddílu Sokol Radotín Meteor Praha  

Časový rozvrh: sobota 16. 9. 8:00   otevření haly 

   8:10 -8:15 prezentace hráčů v hale    

  8:30   losování soutěže  

     pořadí disciplín: SČ, DM, DŽ, ČM, ČŽ  

  8:55 slavnostní zahájení turnaje 

  9:00  zahájení hrací doby prvního dne 

 20.00 předpokládané ukončení herní doby 



 

 
 

 

  

  

      Vrchní rozhodčí si vyhrazuje právo odehrát semifinále 

párových disciplín již v sobotu za předpokladu 

dostatečných časových možností! 

  neděle 17. 9. 8:30 semifinálové a finálové zápasy 

  14:00 předpokládané ukončení a předání cen 

Přibližný časový plán soutěže bude zveřejněn předem a v průběhu turnaje 

aktualizován na www.tournamentsoftware.com. 

Zápasy smíšené čtyřhry budou postupně doplňovány dvouhrou chlapců a dívek. 

Odměny a ceny:  diplomy a medaile pro umístěné hráče. 

Přihlášky: kontakt: Eva Husarová  

telefon: +420 732 272 098 

e-mail: Ewsonek.Husarova@gmail.com 

Nejzazší termín doručení přihlášky je pondělí 4. 9. 2017. 

Přihlášky posílejte VÝHRADNĚ EMAILEM. Přihlášky budou zveřejněny na 

internetové stránce www.tournamentsoftware.com do 7.9.2017. Přihlášení hráči jsou 

povinni zkontrolovat si své přihlášení do turnaje ihned po zveřejnění těchto 

informací na webových stránkách www.tournamentsoftware.com a v případě 

nesrovnalostí bezprostředně kontaktovat výše uvedené telefonní číslo. 

Ubytování: Hotel Centrum Mariapoli - vzdálen 20 m od tělocvičny. 

   Ubytování je nutné dohodnout přímo s hotelem: e-mail cmpraha@espol.cz. 

Požadavky budou uspokojovány v pořadí, v jakém je hotel obdrží. Tel. pro případ 

akutního dotazu: 286 007 711. 

Stravování: v hale bufet se základním občerstvením, v blízkosti tělocvičny supermarket a několik 

restaurací. 

V Praze, 20. 8. 2017     za oddíl badmintonu Sokol Radotín Meteor Praha 

Adéla Zimmerová 
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