
   PROPOZICE 
 
 
 

Soutěž:         
 

 
 
 
 
 
 
SK Badminton Český Krumlov vypisuje XVII. ročník turnajů přípravek. Série těchto turnajů má za cíl 
umožnit kategorii přípravek možnost soutěžení a první konfrontace mezi sobě rovnými. Turnaje by také 
měly pomoci badmintonovým benjamínkům pochopit základní podstatu soutěžního badmintonu. 
 

                 
Pořadatel: SKB Český Krumlov 

(www.badmintonckrumlov.cz)  
 

Místo:  Sportovní hala Český Krumlov 
Chvalšinská 111, 381 01 Český Krumlov 

 
Termíny: 1. kolo – sobota 25. března 2017 
   2. kolo – sobota 22. dubna 2017 

  3. kolo – neděle 21. května 2017 
 
Kategorie: - ročník 2007 

  - ročník 2008 
  - ročník 2009 a mladší 

Účast hráčů a hráček není nijak omezena. 
Není nutná hráčská licence ČBaS. 
Turnaj je otevřený pro všechny zájemce! 
 

Disciplína: dvouhra dívek a dvouhra chlapců. Pořadatel zvolí podle počtu 
účastníků takový systém, který zajistí každému účastníkovi se-
hrání nejméně tří zápasů. 

 
Losování:  při nasazení do prvního kola se bude přihlížet k aktuálnímu žeb-

říčku U-13. Nasazování do dalších kol bude provedeno podle vý-
sledků kol předchozích. 

 
Program: 830 prezentace  

  845 losování 
900 zahájení turnaje 
1600  předpokládaný konec včetně vyhlášení výsledků 

 
Startovné: 100,- Kč za hráče 
 
Ubytování: je možno si zajistit v ubytovně přímo ve Sportovní hale. 

Cena je 350,- Kč za osobu a noc. 
 



Systém:  hraje se tzv. švýcarským systémem, který k sobě postupně přiřazuje soupeře dle vý-
konů v průběhu turnaje. Přesná podoba bude určena na místě (dle počtu startujících 
v jednotlivých kategoriích), ale nejpravděpodobnější je varianta na 2 sety do 11 bodů 
a odehraje se dle možností 5-6 kol tak, aby si účastníci co nejvíce zahráli.  

 
Hodnocení v jednotlivých kolech: 
 

Švýcarský systém určuje pořadí hráčů v jednotlivých kolech automaticky na základě 
výsledků dosažených v daném turnaji. Pořadí 1. kola a průběžné pořadí po 1. kole tak 
budou stejné.  

 
Hodnocení v celém Seriálu: 

 
Po každém odehraném kole bude stanoveno průběžné (po 1. a 2. kole) respektive 
konečné (po 3. kole) pořadí v Seriálu.  
 
Podle dosaženého umístění budou účastníkům přiděleny body. 1. místo v turnaji = 1 
bod, 2. místo v turnaji = 2 body, 3. místo v turnaji = 3 body, 4 místo v turnaji = 4 
body (v případě umístění na 3. - 4. místě obdrží oba 4 body), 5. místo v turnaji = 5 
bodů, atd. Čím lepší umístění, tím méně bodů … a tím lépe v konečném hodnocení. 
Hráčům, kteří se některého ze sehraných kol nezúčastní, se počítá umístění na po-
sledním místě v dotčeném kole. Za poslední místo je počítáno umístění za nejhorším 
hráčem, který se dotčeného kola zúčastnil. Pokud chybí více hráčů, je jim všem zapo-
čítáno stejné pořadí = poslední místo. 
 
Celkový vítězem Seriálu v každé kategorii se stane hráčka / hráč s nejnižším celkovým 
součtem bodů (umístění) ze všech tří turnajů (např. 1. místo v prvním kole, 2. místo 
v druhém kole a 1. místo ve třetím kole = celkový součet 4).  
 
Při rovnosti součtu bodů (umístění) u dvou a více hráčů o jejich umístění v průběžném 
pořadí po 2. kole nebo konečném pořadí po 3. kole rozhoduje: 
 

1) větší účast (více odehraných kol)  
 
2) součet bodů v celém Seriálu 
 
3) skóre všech setů v celém Seriálu 
 
3) skóre všech míčů v celém Seriálu 
 
5) los 
 

Pořadí po každém odehraném kole bude ihned po zpracování výsledků zveřejněno na 
klubových webových stránkách pořadatele turnajů www.badmintonckrumlov.cz. 
 

Míče:   Péřové míče dodává pořadatel. 
 
Ceny: pro hráče a hráčky na prvních třech místech v každé kategorii budou v každém kole 

připraveny medaile a diplomy. Po posledním kole budou pro všechny účastníky navíc 
připraveny drobné věcné ceny. 

 
Kontakt: Radek Votava – mobil: 724 320 839 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

Radek Votava – předseda SKB Český Krumlov 
23. ledna 2017, Český Krumlov 

www.badmintonckrumlov.cz 
 
 

Partneři SKB Český Krumlov 


