
Mistrovství České republiky  

v BADMINTONU kategorie U15 

 T.J. Sokol Klimkovice, oddíl badmintonu 

 11. – 12. 11. 2017 

 Ostrava, sportovní hala SC Ostrava, Budečská 3214/4, Ostrava  (Komenského 
sady), 5 kurtů 

 vrchní rozhodčí – Václav Pasz 

 Jiří Halfar ml., Radim Slíva, a další členové T.J. Sokol Klimkovice 

 nutno doručit nejpozději do pondělí 6. 11. 2017, 23:59 hod. na e-mail: 
paszvaclav@email.cz (v kopii na sliva@poda.cz), mobil: 777 723 366 

 Studentská Residence Slezská, a. s. 
Československé Armády 1612/25, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava 
Objednávka ubytování: e-mailem - ladislav.kajstura@koleje-slezska.cz 
Mobil: +420 739 527 106, vzdálenost. 4,9 km 
Hotelový dům Areál 
Plzeňská 2617/6, 700 30  Ostrava – Zábřeh, www.jarenacentrum.cz,  
hdareal@jarena.cz, vzdálenost. 10,2 km 
Restaurace & Pension U Hasičů 
Hýlov 34, 742 83 Klimkovice, +420 556 413 651, +420 604 917 784,  
info@uhasicu.cz, vzdálenost. 17,5 km 

  

 hraje se dle posledních platných pravidel badmintonu a Rozpisu soutěží 
mládeže 2017 vydané Českým badmintonovým svazem 
dle Rozpisu soutěží mládeže 2017 
všechny disciplíny se hrají systémem K.O. na jednu porážku se zápasem o 
pořadí pro první kolo dvouher 
postup při nasazení dle SŘ a dle předpisu pro GP mládeže – viz Rozpis soutěží 
mládeže 2017  
uskuteční se v sobotu 11. 11. 2017 v 8.30 hodin v hale SC Ostrava 
vlastní péřové, o spotřebu se dělí hráči rovným dílem 
vítězové disciplín získají titul Mistr ČR a obdrží diplom, medaili, (od ČBaS) a 
pohár s cenou od sponzora. Ostatní medailisté obdrží diplom, medaili (od 
ČBaS) a cenu od sponzora 
100,- Kč za hráče a disciplínu 
sobota 
8.15 hod. - prezentace v hale SC Ostrava  
8:30 hod. - losování 
8:55 hod. - slavnostní zahájení 
9.00 - 19.00 hod. - hrací čas (mixy, dvouhry, čtyřhry)  
neděle 
od 9.00 hod. semifinálové zápasy a dále až do ukončení všech disciplín. Po 
skončení finálových utkání slavnostní vyhlášení výsledků všech disciplín. 
Po celou dobu turnaje možno zakoupit občerstvení na recepci a případně 
oběd v místní restauraci 

 
Za T.J. Sokol Klimkovice, oddíl badmintonu 

Jiří Halfar ml. 
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