Badmintonový klub Vlaštovka Plzeň
Vás zve na

POHÁR VLAŠTOVKY
otevřený turnaj mladšího dorostu - GP C U17

* PROPOZICE

*

Datum:

23. 4. 2016 - sobota

Místo konání:

Tělocvična sportovně - kulturního zařízení Malesický dvůr,
Malesická náves 2, Plzeň 9-Malesice.
GPS: N 49°46.24885', E 13°18.09262'
Tělocvična má 3 dvorce.

Časový program:

8.20
8.25 – 8.45
9.00
9.10 –17.30
17.45

otevření tělocvičny
kontrolní prezentace hráčů
losování
hrací doba
předpokládané vyhlášení výsledků

Vedení turnaje:

Vrchní rozhodčí:
Řízení soutěží:

Petr Vorálek
Veronika Benýšková, Petr Odvárka

Účastníci:

Hráči s právem startu na turnajích GP C uvedené věkové kategorie.
Účast v soutěži je bez výjimky podmíněna platnou hráčskou licencí dle
stavu k 19.00 hod. v den předcházející turnaji.
Maximální počet účastníků je omezen na 18 hráčů a 18 hráček.
Hráči startují na náklady vlastní, nebo svých SK/TJ.

Přihlášky:

Přihlášky na přiloženém tiskopisu se přijímají do naplnění
maximálního počtu hráčů (rozhoduje datum a čas doručení),
nejpozději do 20. 4. 2016. Přijetí přihlášky následně potvrdíme.
Adresa pro zasílání přihlášek:
veronika.benyskova@seznam.cz
v kopii bkv.plzen@seznam.cz
Pokud v sobotu ráno nestihnete kontrolní prezentaci, volejte na telefon
602948690, nebo 721405379.

Disciplíny:

SČ, DM, DŽ, ČM, ČŽ.

Systém:

Podle počtu účastníků s upřednostněním vyřazovacího systému na jednu
porážku. Zápasy o umístění pro vyřazené hráče z prvního kola dvouher.
V případě časové tísně může být provedeno opatření:
1/ zrušení zápasů o pořadí; 2/ zkrácení setů do 15 bodů.

Míče:

Vlastní péřové s korkovou hlavou, hráči je dodávají rovným dílem.

Startovné:

D 80,- / Č 40,- / SČ 40,-

Hodnocení: Diplomy pro semifinalisty, upomínkové ceny pro vítěze disciplín.

* * *
V Plzni 12. 3. 2016

Petr Vorálek
předseda BKV Plzeň
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Doplňující informace:
Šatny:
Dívčí šatna bude umístěna v prvním poschodí.
Chlapecké šatny jsou přístupné z tělocvičny.
Vstup do tělocvičny pouze po přezutí do čisté sálové obuvi – platí i pro doprovod
hráčů; děkujeme.
Občerstvení:
Restaurace v Malesickém dvoře je v současné době uzavřena.
V tělocvičně bude v provozu malé občerstvení – káva, čaj.
Ve vzdálenosti asi 150 m od tělocvičny, u výstupní zastávky MHD, je prodejna potravin
s celodenním provozem.
Spojení MHD - BUS 35:
http://jizdnirady.pmdp.cz/LinesList.aspx
Věnujte pozornost poznámkám v jízdních řádech – zvolte spoj, který zajíždí do Malesic.
Jízdní čas mezi zastávkami U Práce a Malesice je zhruba 14 minut. Linka má zastávku
také u Centrálního autobusového nádraží Plzeň.

***
BKV Plzeň

Malesický dvůr - GPS: N 49°46.24885', E 13°18.09262'
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