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Propozice badmintonového turnaje GRAND PRIX „A“ 

 

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

Pořadatel: TJ Sokol Veselý Jehnice 

  

Termín: 9. - 11. prosince 2011 

  

Místo: Badmintonová YONEX aréna (prezentace) a tělocvična ZŠ Jehnice 

(celkem 6 kurtů) 

 

Řízení:  

ředitel turnaje: Ladislav Vorel 

vrchní rozhodčí:  Ing. Ivan Škácha  

pořadatelé: členové badmintonového oddílu TJ Sokol Veselý Jehnice 

  

Přihlášky: 

Posílejte na e-mail: ivan.skacha@volny.cz, telefon: 737 220 122 

Do předmětu mailu uveďte text „PrihlaskaGPABrno“  

Přihlášky posílejte výhradně emailem, nejpozději do pátku 2.12.2011. V případě 

nesrovnalostí prosím volejte na výše uvedené telefonní číslo. 

 

Ubytování: 

 

A) hotel A-Sport, Vodova 108, Brno – Královo Pole, cena 500,- Kč /lůţko/noc se 

snídaní. www.a-sporthotel.cz 

Objednat mailem přímo na hotelu: brno@a-sporthotel.cz, do předmětu napsat 

BADMINTON. Ubytování se bude platit na recepci hotelu. (V případě nevyuţití 

objednaného ubytování nutno toto ubytování zaplatit v plné výši) 

 

B) hotel Prometheus Hudcova 367/78, 612 00 Brno, cena 400,- Kč /lůţko/noc se 

snídaní. 

Objednat mailem přímo na hotelu: recepce@hotel-prometheus.cz, do předmětu 

napsat BADMINTON. Ubytování se bude platit na recepci hotelu. (V případě 

nevyuţití objednaného ubytování nutno toto ubytování zaplatit v plné výši) 
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Odměny: Finanční odměny v celkové hodnotě 15 tis. Vítězové navíc obdrţí 

věcné ceny od partnera turnaje, firmy LI-NING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úhrada: Účastníci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílajících oddílů.  

Losování: Losování proběhne v úterý 6.12.2011 ve večerních hodinách a bude 

zveřejněno na tournamenstsoftware.com 

 

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

Předpis: Hraje se podle Pravidel badmintonu a SŘ.  

Disciplíny: DM, DŢ, ČM, ČŢ, SČ  

Způsob hry: Vylučovacím způsobem na jednu poráţku. Hraje se na dva vítězné 

sety do 21 bodů.  Turnaj je bez kvalifikace, je tedy omezený počet míst! 

 

Účast: Turnaj GRAND PRIX typ „A“ bez omezení. Pořadatel si vyhrazuje právo 

udělení volných karet přímo do hlavní soutěţe dle Rozpisu soutěţí pro sezónu 

2011/2012.  

 

Časový rozvrh: 

 

pátek 9.12.2011 

14:00 – zahájení turnaje a soutěţí 

 

sobota 10.12.2011  

09:00 – začátek druhého hracího dne, hrací čas asi do 20:00 hodin.  

 

neděle 11.12.2011 

08:30 – pokračování hlavní soutěţe, hrací čas do ukončení hlavní soutěţe, 

odhad do 14:00 hodin. 

 

Startovné: 150,- Kč za kaţdého jednotlivce v disciplíně, do které se přihlásí.  

 

Míče: Vlastní, pořadí přednosti dle Rozpisu soutěţe GRAND PRIX dospělých.  

 

 

Disciplína  1. místo  2. místo  3. - 4. místo  

Dvouhra mužů  1 300,- 800,- 2 x 400,- 

Dvouhra žen  1 000,- 700,- 2 x 400,- 

Čtyřhra mužů  2 x 800,- 2 x 500,- 4 x 200,- 

Čtyřhra žen  2 x 700,- 2 x 400,- 4 x 150,- 

Smíšená čtyřhra  2 x 800,- 2 x 500,- 4 x 200,- 


