
Termín: 14.-15. květen 2016

Ivan Škácha - vrchní rozhodčí
Zdeňka Rajtmajerová - řízení soutěže

Dvouhra chlapců a dívek, čtyřhra chlapců a dívek, smíšená čtyřhra.
Soutěž se hraje ve všech disciplínách K.O. systémem (na jednu porážku) se zápasem
o pořadí pro poražené v 1. kole dvouher.
Péřové vlastní.
Účastníci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílajících oddílů.
100 Kč za hráče a disciplínu.
Hráči na prvních třech místech jednotlivých disciplín obdrží diplomy, věcné ceny, medaile. 
Vítězové získají pohár.
sobota 14.05.2016
08:00 - 08:30 hod.     prezentace
08:30 hod.                 losování turnaje
08:55 hod.                 slavnostní zahájení turnaje
09:00 hod.                 zahájení hrací doby prvního dne turnaje
Doporučuje se poslední zápasy sobotního programu nasazovat nejpozději v 19:00 hod.

neděle 15.05.2016
09:00 hod.                 semifinálové a finálové zápasy
14:00 hod.                 předpokládané ukončení turnaje a slavnostní předání cen

Hotel Goethe - ubytování bez snídaně 250 Kč, se snídaní 320 Kč, snídaně + večeře 
400 kč. Ceny jsou pouze pro účastníky turnaje a doprovod. Zmínit při rezervaci.
Adresa: Aš, Čapkova 1501, tel. 736 254 494.
Restaurace Sokolovna - www.sokolovnakrasna.cz
Hotel U Radnice - www.hoteluradnice.eu
Penzion Vendetta - www.vendetta-as.cz
Dále možnost ubytování v hale ve vlastním spacáku + karimatka / cena 60 Kč.
Pro další možnosti ubytování kontaktujte infocentrum - 702 414 711, www.info-as.cz

Přihlášky posílejte nejpozději do pondělí 09. května 2016 výhradně emailem
na adresu: ivan.skacha@volny.cz

Ivan Škácha, tel.: 737 220 122
Vítězslav Kokoř, tel.: 603 526 636, vkokor@badmintonvkas.cz

Badminton VK AšPořadatel:
Sportovní hala Aš, ul. Gustava Geipela 11
GPS: 50.2202356N, 12.1864731E

Místo konání:

Vedení turnaje:

Hráči s právem startu v kategorii „U 15“ splňující podmínky dle
Rozpisu soutěží mládeže ČBaS sezóny 2016.

Účastníci:

Disciplíny:
Systém hry:

Míče:
Hosp. podmínky:
Startovné:
Ceny:

Časový rozpis:

Ubytování:

Přihlášky:

Kontakt
vrchní rozhodčí:

Kontakt pořadatel:

TURNAJ SE KONÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE JUDR. MARTINA HAVLA A JE
PODPOŘEN GRANTOVÝM SYSTÉMEM MĚSTA AŠE


