Mistrovství České republiky
v BADMINTONU U15
Všeobecná ustanovení
Pořadatel:
TJ Sokol Polabiny Pardubice, oddíl badmintonu
Termín:
17.–18. 12. 2016
Místo: 	Sportovní hala, Heřmanův Městec, Jiráskova 916
5 kurtů
Řízení:
vrchní rozhodčí – Ivan Škácha, Match Control – Livie Lubinová
Organizace:
Tomáš Seibert, Martin Kulhánek
Hospodář:
Iva Vykydalová
Přihlášky: 	nutno doručit nejpozději do 12. 12. 23:59 h. na adresu:
	e-mail: ivan.skacha@volny.cz (v kopii na livie.lubinova@gmail.com),
mobil: 737 220 122
Ubytování: 	Heřmanův Městec – Hotel Heřman, www.pension-herman.cz
	Blato (11 km) – Penzion Blatenský dvůr, www.blatensky-dvur.cz
Mikulovice (13 km) – Na Netřebě, www.na-netrebe.cz
Pardubice (18 km) – hotel Kristl, www.kristl.hotel.cz
Pardubice – Staré Čívice (18 km) – Siesta Rodinný Resort, www.siestaresort.cz

Mistrovství České republiky

v BADMINTONU U15

Technická ustanovení
Předpis: 	hraje se dle posledních platných pravidel badmintonu a dále Rozpisu soutěží
mládeže 2016 vydané Českým badmintonovým svazem
Účastníci:
dle Rozpisu soutěží mládeže 2016
Systém soutěže: 	všechny disciplíny se hrají systémem K.O. na jednu porážku, s jedním zápasem
o pořadí hráčů vyřazených v 1. kole dvouher (ostatní ustanovení – viz Rozpis soutěží
mládeže 2016)
Nasazení: 	postup při nasazení dle SŘ a dle Rozpisu soutěží mládeže 2016
Losování: 	uskuteční se v sobotu 17. 12. v 8.30 hodin v hale
Míče:
Yonex 40 (dodá pořadatel)
Ceny:	
vítězové disciplín získají titul Mistr ČR (uděluje ČBaS) a obdrží diplom, medaili, pohár
a ceny od sponzorů
- ostatní medailisté obdrží diplom, medaili, pohár a cenu od sponzora
Startovné:
Startovné činí 100 Kč za každého jednotlivce a každou disciplínu, do které se přihlásil.
Časový pořad:
sobota
8.00–8:30 hod. – prezentace v sportovní hale Heřmanův Městec
8:30 – losování
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
Po celou dobu turnaje možno zakoupit občerstvení.
Za pořádající TJ Sokol Polabiny Pardubice
zve Tomáš Seibert, mob. 737 215 132

