
 

 

 

 

Termín:   21. - 22. březen 2015 

 

Pořadatel:  BADMINTON FSpS MU 

 

Místo konání:  hala Fakulty sportovních studií MU – 4 kurty 

  Kamenice 5, Brno – Bohunice, univerzitní kampus MU 

  GPS : 49°10'43.150"N, 16°34'5.779"E 

Mapa: http://www.fsps.muni.cz/fakulta/kontakty-155.html 

 

Vedení turnaje: vrchní rozhodčí: Stanislav Bernacik 

   řízení soutěže:  Jiří Bureš 

 
       

Účastníci: hráči s právem startu v kategorii „U-19“ splňující podmínky dle Rozpisu soutěží ČBaS 
sezóny 2016  

 

Disciplíny:   dvouhra chlapců a dívek, čtyřhra chlapců a dívek, smíšená čtyřhra  
 

Systém hry:  soutěž se hraje ve všech disciplínách K.O. systémem (na jednu porážku) 
 

Míče:    péřové - vlastní, v pořadí daném Rozpisem soutěží ČBaS 

 

Hosp. podmínky:  účastníci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílajících oddílů 

 

http://www.fsps.muni.cz/fakulta/kontakty-155.html


 

Startovné:   100,- Kč za hráče a disciplínu 

Ceny:  hráči na prvních třech místech jednotlivých disciplín obdrží medaile a drobné věcné 
ceny 

 

Časový rozpis:  sobota 21. 5. 2016 
08,00 – 08,30 hod. presentace  
08,30 hod.  losování turnaje  
08,55 hod.  slavnostní zahájení turnaje  
09,00 hod.  zahájení hrací doby prvního dne turnaje 
18,30 hod.  poslední vyhlášení zápasů prvního dne turnaje 
O sobotním termínu sehrání semifinálových zápasů ve smíšené čtyřhře rozhodne 
vrchní rozhodčí v průběhu dne. 
 
neděle 22. 5. 2016 
08,30 hod.  semifinálové a finálové zápasy 
12,30 hod.  předpokládané ukončení turnaje a slavnostní předání cen 

 
Ubytování:  pořadatel nezajišťuje, doporučujeme: 
 
 CAMPEA – Aparthotel (Studentská 1, v těsné blízkosti haly); více na 

http://www.campea-aparthotel.cz/ubytovani, Cena 1250,- Kč 2 osoby/noc. 
 Email: info@campea-aparthotel.cz, tel. 539013696 
 Rezervace on-line: http://www.campea-aparthotel.cz/rezervace 
 
 UBYTOVNA NETROUFALKY (Netroufalky 1, v těsné blízkosti haly); více na 
 cena 350,- Kč osoba/noc 
 Email: zpolacek@fnbrno.cz, tel. 532 238 004 
 
 HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ – správa kolejí a menz MU 

https://www.skm.muni.cz/hotel 
 
  
Přihlášky:   kontaktní osoba – Martina Bernaciková 

telefon: +420 736 686 636 

e-mail: maber@centrum.cz 
 

Přihlášky posílejte nejpozději do pondělí 16. května 2016. 

Vyplněný formulář přihlášky zasílejte výhradně e-mailem. Přijetí přihlášek bude e-
mailem potvrzeno. 

 

      

V Brně dne 1. května 2016      Ing. Stanislav Bernacik   v.r. 

   

       předseda BADMINTON FSpS MU, z.s. 
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