
PROPOZICE  

                    Krajský postupový turnaj jednotlivců - GPC U17 
 
Pořadatel:  Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s. 
 
Místo:   Sportovní hala v Českém Krumlově 
   Chvalšinská 111, 381 01 Český Krumlov 
 
Termín:  13. 1. 2017 
 
Startovné:   dvouhry   70,- Kč za hráče a disciplínu 
   párové disciplíny   50,- Kč za hráče a disciplínu 
 
Právo účasti:  Hráči a hráčky kategorie U17 (2002 a mladší) a o kategorii nižší s platnou hráčskou 

licencí a zdravotní prohlídkou. Podle RS ČBaS 2018 - mládež na turnaji nesmí startovat 
hráči s přímým postupem na GPA v těch disciplínách, ve kterých mají přímý postup 
zajištěn (prvních 16 hráčů a háček ve dvouhrách a prvních 8 hráčů a hráček v párových 
disciplínách) a to ze žebříčku vydaného 1. 2. 2018. Postupový turnaj GPC U17 se ale 
koná před tímto datem a tím pádem ještě není definován hráč s přímým postupem. To 
znamená, že není omezený pro hráče naší oblasti. Turnaj je uzavřený pro hráče z jiných 
oblastí.  

 

Podmínky účasti:  Řádně vyplněná startovní listina předaná při prezentaci. 
 
Herní systém: Soutěží se ve všech disciplínách (dvouhra chlapců a dívek, čtyřhra chlapců a 

dívek, smíšená čtyřhra). Turnaj se hraje vylučovacím systémem K. O. na jednu 
porážku s minimálně jedním zápasem o umístění v prvním kole dvouher. 

 
Postup: na GPA U17 postupují (17. - 18. 2. 2018, Podolí) podle rozpisu ČBaS 2018 

mládež 1 hráč a 1 hráčka ze dvouher a po jednom páru / hráč. 
 
Míče: FZ FORZA VIP rychlost 78 dodá pořadatel. 
 
Hospodářské podmínky:  Hráči startují na vlastní náklady nebo na náklady jednoty/klubu. Svaz 

nehradí pořadateli žádné vynaložené náklady, ale vybrané startovné zůstává 
pořadateli. 

 
Časový program: 8:15 otevření haly 
   8:30 prezentace startovní listinou vrchnímu rozhodčímu 

8:45 losování mixu a dvouher  
9:00 zahájení turnaje  
11:00 losování čtyřher  

 
Vrchní rozhodčí: SKB Český Krumlov.  
 
Vedení turnaje: SKB Český Krumlov.  

…………………………………………. 
za pořadatele – Radek Votava 
 
 

 
 

Partneři SK Badminton Český Krumlov 


