
    P R O P O Z I C E  

                             turnaje  GPC U19 - postupový 
 
Pořadatel:  TJ Sokol České Budějovice  
                                   oddíl badmintonu 

 

Místo:   sokolovna, Sokolský ostrov ,Č.Buděj.  
                                  5 kurtů 

   Příchod bočním vchodem v podjezdu ,parkujte bezplatně za sokolovnou  
                                  u plovárny, příjezd k plovárně silnicí podél řeky hned u dlouhého mostu 

                                  parkování zdarma u plovárny ,parkoviště před sokolovnou je placené 
 

Termín:  6. 5. 2017 – sobota  ,hraje se souběžně s turnajem GPD U13. 

 
Právo účasti:  všichni hráči a hráčky  kateg. U19, U17 neb řádně postaršení  

                                   s platnou hráčskou licencí a zdravot. prohlídkou.  
                                  Účast hráčů není výkonnostně omezena.  Nesmí startovat hráči v disciplíně  

                                  kde mají přímý postup na GPA.  

                                     
Podmínky účasti:      řádně vyplněná startovní listina předaná při prezentaci. Předběžná přihláška 

předem e-mailem , hráčů kteří nejsou v žebříčku – předpokládaná účast. 
                                        

Herní systém :           Soutěží se ve všech disciplínách – hraje se vylučovacím systémem KO na jednu 
                                    porážku s minimálně jedním zápasem o umístnění v prvním kole dvouher 

                                   
Míčky :                       vlastní,péřové s odpovídajícími let. vlastnostmi , dle rozpisu JčBaS 2017      
                                  mládež 

 
Hospodářské podmínky :  hráči startují na vlastní náklady neb na náklady své TJ /klubu 
 
Startovné :                70 Kč za hráče ve dvouhře / 40 Kč za hráče v pár. disciplínách /   
 

Časový program: 8:15 otevření haly 
   8:30 prezentace start.listinou předanou vrchnímu rozhodčímu  

8:40 losování smíš. čtyřhry a dvouher 
      cca 9:00 zahájení turnaje,informace na nástupu  11.00 – 11.30 losování čtyřher 

 

Vrchní rozhodčí:  Roman Vokoun          Vedení turnaje :  určí pořádající oddíl  
 

Postup  :                    na GPA dle rozpisu ČBaS 2017 mládež /1 hráč ,1 hráčka + 1 pár z párových  
                                     Na BRNO ,Slatina                                                                        disciplín 

Bufet :                        bude otevřen    

 
Ostatní ustanovení :  prosíme všechny o přezouvání při příchodu i odchodu u laviček před šatnami, 

                                  nehrající použijte návleky na boty 
                                    
Vedení turnaje a kontakt  na pořadatele: Roman Vokoun 

      Čsl.legií 22, 37006 České Budějovice  
      Mobil : 606 847 098 e-mail: sokol.cb@seznam.cz                                 
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