
Všeobecná ustanovení
Pořadatel:  TJ Sokol Polabiny Pardubice, oddíl badmintonu
Termín:  25.-26. 4. 2015
Místo:   hala Gymnázia Pardubice, Dašická ulice 1888 (GPS 50.0361889N, 15.7912783E),  

5 kurtů
Řízení:  vrchní rozhodčí – Ivan Škácha
Organizace: Tomáš Seibert, Josef Horáček, Martin Kulhánek
Hospodář:   Iva Vykydalová
Přihlášky:   nutno doručit nejpozději do 20. 4. 23:59 h. na adresu:
  e-mail: ivan.skacha@volny.cz (v kopii na josef.horacek.pce@seznam.cz),   

mobil: 737 220 122
Ubytování:   hotel Kristl (cca 500 m od haly), GPS 50.0350114N, 15.7883511E 

e-mail: hotelkristl@seznam.cz, tel.: 739 287 636
 –  cena za dvoulůžkový pokoj 500 Kč/noc  

(specielní cena nutno uvádět, že se jedná o MČR v badmintonu)

Technická ustanovení
Předpis:   hraje se dle posledních platných pravidel badmintonu a dále Rozpisu soutěží 

2014/2015 vydané Českým badmintonovým svazem
Účastníci:  dle Rozpisu soutěží 2014/2015
Systém soutěže:   všechny disciplíny se hrají systémem K.O. na jednu porážku, s jedním zápasem o po-

řadí hráčů vyřazených v 1. kole dvouher (ostatní ustanovení – viz Rozpis soutěží)
Nasazení:   postup při nasazení dle SŘ a dle předpisu pro GP mládeže – viz Rozpis soutěží
Losování:   uskuteční se v sobotu 25. 4. v 8.30 hodin v hale Gymnázia Pardubice
Míče:  péřové Victor GoldChampion (dodá pořadatel)
Ceny:  vítězové disciplín získají titul Mistr ČR (uděluje ČBaS) a obdrží diplom, medaili, pohár 

a cenu od sponzora
 - ostatní medailisté obdrží diplom, medaili, pohár a cenu od sponzora
Startovné:  100 Kč za hráče a disciplínu
Časový pořad: 
sobota
8.30 hod. - prezentace v hale Gymnázia Pardubice
8:45 - slavnostní zahájení 
9.00 až cca 20.00 hod. - hrací čas (mixy, dvouhry, čtyřhry)
neděle
od 9.00 hod. semifinálové zápasy a dále až do ukončení všech disciplín

Pro všechny účastníky připraveno nejedno překvapení....
Po celou dobu turnaje možno zakoupit občerstvení.

za TJ Sokol Polabiny Pardubice
Josef Horáček, Tomáš Seibert, Martin Kulhánek

Mistrovství ČR 
v BADMINTONU U15

Mistrovství České republiky
v BADMINTONU U15

Mistrovství České republiky
v BADMINTONU U15


