
PROPOZICE  

turnaje GPD jednotlivců kategorie Dospělí 
 
Pořadatel:  TJ ČZ STRAKONICE 

 

Místo:   Sportovní hala TJ ČZ Strakonice 
   Máchova ul., 386 01 STRAKONICE 

 
Termín:  16. 4. 2016 – sobota 

 
Startovné:   dvouhry   60,- Kč za hráče a disciplínu 

   párové disciplíny   60,- Kč za hráče a disciplínu 

 
Právo účasti:  Hráči a hráčky starší 15 let nebo řádně postaršení s platnou hráčskou licencí a 

zdravotní prohlídkou. Na turnajích nesmí startovat prvních 20 mužů a prvních 

6 žen z aktuálního platného žebříčku dvouher Jihočeského kraje. Omezení 
(podle aktuálního žebříčku dvouher) platí i pro párové disciplíny. Hráčům a 

hráčkám z jiných oblastí nesmí být povolen start, pokud jejich umístění na 
aktuálním celostátním žebříčku dvouher je vyšší než umístění 25. hráče a 9. 

hráčky Jihočeského kraje. Tato omezení neplatí pro hráče a hráčky, kteří v 

termínu konání turnaje již dosáhli věku 40 let. Pořadatel má právo udělit 
dvěma hráčům a dvěma hráčkám z řad členů vlastního oddílu divoké karty. 

Tito hráči následně mohou startovat na turnaji ve všech disciplínách. 
 

Podmínky účasti:  Řádně vyplněná startovní listina předaná při prezentaci.  

 
Herní systém: Turnaje se hrají vylučovacím systémem K.O. na jednu porážku s minimálně jedním 

zápasem o umístění v prvním kole dvouher. Jiný systém může zvolit pouze vrchní 
rozhodčí turnaje. 

 
Míče: Hraje se vlastními míči. Stanoveny jsou péřové míče s korkovou hlavou. Míče dodávají 

soupeři rovným dílem. Před zahájením zápasu musí být k dispozici 4 kusy regulérních 
míčů. 

 

Hospodářské podmínky: Hráči startují na vlastní náklady nebo na náklady jednoty/klubu. Svaz nehradí 

pořadateli žádné vynaložené náklady, ale vybrané startovné zůstává pořadateli. 

 
Ostatní ustanovení: Předběžné jmenovité přihlášky do dvouher mužů a do smíšené čtyřhry doporučujeme 

pro urychlení organizace soutěže zaslat do 15. 4. 2016 do 16.00 hodin na:  
e-mail:   badminton-strakonice@email.cz 
telefonicky na: 606 762 152 
Přihláška bude zpětně potvrzena. 

  

Časový program: 8:15 otevření haly 

   8:30 prezentace startovní listinou vrchnímu rozhodčímu 
8:45 losování mixu a dvouher, 11:00 losování čtyřher  
9:00 zahájení turnaje 

 

 

Vrchní rozhodčí: Vladimír Marek 
 

Ceny:   Hráčky a hráči  s nejlepším umístěním obdrží věcné ceny 

  
 

Vedení turnaje:      …………………………………………. 
za pořadatele – Karel FRŰHAUF 

Elektro 

 
Jankovský 

Vinotéka Kopretina 
Daniela Kotrčová, Zvolenská 383, ST 

Vinotéka VINOM 
Naděžda Machusová, Velké náměstí 7. ST 

mailto:badminton-strakonice@email.cz

