
P r o p o z i c e

19.ročník turnaje Benátecký pohár-Memorial Petra Martince st.
Grand Prix „A“ dospělých

Termín: 5.-7.9. 2014

Místo: Městská sportovní hala, ul.5.května, Benátky n/J 29471 – 5 mobilních kurtů

Disciplíny: dvouhra mužů a žen, čtyřhra mužů a žen, smíšená čtyřhra

Právo účasti: bez omezení výkonnosti, podmínkou je platná licence ČBaS a zaslání přihlášky ve
stanoveném termínu, ostatní ujednání dle RS 2014/15

Hrací systém : vylučovací systém K.O. na jednu porážku , hraje se dle RS 2014/15

Vrchní rozhodčí: Jiří Provazník

Ředitel turnaje: Petr Martinec

Zástupce ředitele: Mgr.Jaroslav Fröhlich

Startovné: 150 Kč za hráče a disciplínu, do které se přihlásil

Míče: vlastní, dle RS 2014/15

Časový rozpis: středa 3.9.: 20,00 losování kvalifikace (vrch.rozhodčí)
pátek 5.9. do 12,30 – prezentace hráčů do kvalifikace (v hale)
13,00 – 21,00 kvalifikace všech disciplín
20,00 předpokládaný čas losování všech disciplín hlavní soutěže (v hale)
sobota 6.9.: do 9,30 - prezentace hráčů do hlavní soutěže (v hale)
10,00 – 21,00 hlavní soutěže všech disciplín
neděle 7.9.:
10,00 – pokračování turnaje - semifinále a finále všech disciplín
15,00 - předpokládaný konec turnaje

Ubytování: Sport hotel Benátky n/J, Letní Stadion 546, Benátky n/J 29471,
Rezervace přes: info@sporthotel-benatky.cz
Jiné ubytovací možnosti na : http://is.benatky.cz/ubytovani/index.php

Stravování: v hale bufet , v blízkosti haly jsou restaurace



Hosp.podmínky: hráči startují na vlastní náklady, příp. na náklady svých oddílů/klubů

Ceny: semifinalisté všech disciplín obdrží finanční odměny v celkové výši 27.000,-Kč
vítězové jednotlivých disciplín obdrží poháry

Přihlášky: akceptovány budou přihlášky doručené na níže uvedenou adresu
pouze elektronickou poštou do úterý 26. 8. 2014

(přijetí bude potvrzeno emailem;
prosíme o dodržení termínu přihlášek !!!).

Kontakt: provaznik@stenasobotka.cz

Za pořadatele : Petr Martinec-prezident BK 1973 DELTACAR Benátky n/J

Tabulka finančních odměn pro nejlepší hráče v jednotlivých disciplínách

Disciplína 1.místo 2.místo 3.-4.místo
Dvouhra muži 2.500,- 1.500,- 2 x 700,-
Dvouhra ženy 2.300,- 1.500,- 2 x 700,-
Čtyřhra muži 2x 1.200,- 2 x 800,- 4 x 500,-
Čtyřhra ženy 2 x 1.000,- 2 x 600,- 4 x 300,-
Smíšená čtyřhra 2 x 1.200,- 2 x 800,- 4 x 500,-



Přihláška na GP A dospělých – Benátecký pohár
5.-7.9.2014

Oddíl: Kontaktní osoba:

e-mailová adresa:

telefon:

Dvouhra mužů: Dvouhra žen:

Čtyřhra mužů: Čtyřhra žen:

Smíšená čtyřhra:

u párových disciplin uveďte, prosím, i volné hráče, u kterých chcete případně přiřadit spoluhráče


