
 
 

Propozice 
Mistrovství ČR jednotlivců v badmintonu 2016 

www.kabalteam.cz | www.mcr2016.cz 

Pořadatel:  Badmintonový klub KaBaL team Karviná, o.s.  
Termín:  5. února – 7. února 2016 
Místo:   Tenisová hala STaRS Karviná, Karola Sliwky 783/2a, Karviná - Fryštát 
Účastníci:  Hráči s právem startu dle RS 2015/16 str. 21-22 (pdf) 
Disciplíny:  SČ, DM, DŽ, ČM, ČŽ 
Systém hry:  K.O. 
Míče:   FZ FORZA VIP rychlost 77 
Počet kurtů:  5 
Vrch. rozhodčí:  Ivan Škácha 
Losování: ve středu 3. 2. 2016  V případě, že se z některé disciplíny odhlásí po losování 

do zahájení turnaje dva nasazení/é hráči/páry, pak bude příslušná disciplína 
přelosována před jejím zahájením. 

Organizace turnaje: členové pořádajícího oddílu  
Časový rozpis:  pátek 5.2.  
   9:00 až 11:30  akreditace hráčů a trenérů  

11:45     slavnostní zahájení 
12:00 až 20:00  herní doba (SČ, DM, DŽ, ČM, ČŽ dle rozpisu vrchního 

rozhodčího) 
   sobota 6.2. 

9:00 až 18:00 herní doba (pokračování všech disciplín až do semifinále 
včetně) 

   od 19:30  slavnostní večer 
   neděle 7.2. 
   9:30  začátek bloku finálových zápasů všech disciplín 
Hosp. podmínky: Hráči startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílajících oddílů / klubů 
Startovné:  150 Kč za hráče v disciplíně 
Ubytování: Objednávky ubytování si účastníci zajišťují sami, doporučujeme využít 

ubytovacích zařízení uvedených v příloze. 
Stravování: Během MČR se lze stravovat v restauraci přímo v objektu haly a po celou dobu 

turnaje bude v prostorách haly otevřen bufet.  
Přihlášky: Pouze elektronickou poštou za použití přiloženého formuláře nejpozději do 

neděle 31. ledna 2016 na adresu ivan.skacha@volny.cz . Přijetí přihlášky 

bude potvrzeno elektr. poštou. Prihláška ZDE 

Ceny: Vítězové jednotlivých disciplín získají titul Mistr ĆR, účastníci semifinálových 

zápasů obdrží medaile a diplomy věnované Českým badmintonovým svazem a 

ceny věnované pořadatelem MČR 2016. 

 

 

V Karviné 8.12.2015 
Za organizátory:  Radim Slíva 

Kontakt na event. dotazy a informace: 725 569 956 

http://czechbadminton.cz/files/stk/2015/rozpis_soutezi_dospelych_2015-2016.pdf
mailto:ivan.skacha@volny.cz
http://www.mcr2016.cz/files/text/mcr-karvina-prihlaska_2016.docx
http://czechbadminton.cz/files/fotky/l_4.jpg


 

Informace o společenském večeru 
 
Společenský večer se bude konat 6.2.2016 od 19:30 ve STaRS Klubu na Tenisové hale STaRS Karviná. 
Lístky na Společenyký večer spojený s vyhlášením ankety Badmintonista roku 2015 budou v prodeji na 
MČR u organizátorů akce. Rezervaci lístku můžete provést mailem: radim.sliva@sod.cz. Cena lístu je 
stanovená na 100Kč (cena včetně občerstvení). 
 
 
 
 

Informace o možnostech ubytování pro účastníky MČR 
 
Organizátoři MČR v Badmintonu 2016 nezajišťují ubytování pro jednotlivce. Možnosti ubytování jsou 
uvedené v tabulce. 
 

Název ubytování Vzdálenost do 
Tenisové haly 

Orientační 
cena 

webové stránky 

Hotel Sport STaRS 
Karviná 

0 min 700 – 1290 Kč http://www.stars-karvina.cz/ 
 

Penzion Jelen 5 min/auto/pěšky 790 – 1190 Kč http://penzionjelen.cz/ 

Hotel Kosmos 3 min/auto 
15min/pěšky 

250 Kč http://ubytovanivkarvine.cz/ 

Vysokoškolské koleje 5 min/auto 
25 min/pěšky 

200 – 300 Kč http://www.opf.slu.cz/kam 

Hotel Na Fryštátské 5 min/auto 
15 min/pěšky 

980 – 1570 Kč http://www.nafrystatske.cz/ 

Fryštátská Chalupa 3min/auto 
10 min/pěšky 

980 Kč http://www.nafrystatske.cz/ 

Hotel Darkov 5 min/auto 
15 min/pěšky 

790 – 890 Kč http://www.hotel-darkov-karvina-
lazne-darkov.az-ubytovani.info/ 

Apartmán BB lux 3min/auto 
10 min/pěšky 

 http://www.apartmanybb.cz/ 
 

Penzion Aldo 3min/auto 
10 min/pěšky 

990 – 1300 Kč http://www.penzionaldo.cz/ 
 

 

 

 

Informace o možnostech stravování pro účastníky MČR 

Na Tenisové hale STaRS Karviná je v provozu Minibar, kde bude možné zakoupit nápoje a rychlé 

občerstvení.  
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