
 
 

Mistrovsví ČR 2017 jednotlivců 
v badmintonu kategorie U-19 

 

 
 

Všeobecná ustanovení: 

 

Pořadatel: Badmintonový klub TJ Baník Most 

 

Termín: 
 
6. – 7. 1. 2018 

 

Místo: 
 
Most, sportovní hala města Mostu, Budovatelů 112, velká hala - 5 kurtů 

 

Vrchní rozhodčí: 
 
Jan Kolář 

 

Řízení turnaje: 

 

Hospodář: 

 
Členové klubu BK TJ Baník Most 
 
Jana Řeháková 

 

Přihlášky: 

 

 

 

 

 

 

 

Odhlášky: 

 
Nutno doručit nejpozději do pondělí 1. 1. 2017, 23:59 hod. na e-mail: 
jan_kolar@centrum.cz (mobil: 733 181 120) a v kopii na e-mail: hofmans@atlas.cz 
(mobil: 736 505 187) 
Později zaslané přihlášky mohou být akceptovány pouze do zveřejnění startovní 
listiny na webu ČBaS tournamentsoftware.com. Pokud budou později zaslané 
přihlášky akceptovány, pak pouze pod pořádkovou pokutou ve výši 100,- Kč za 
každého hráče formou zvýšeného startovného. 
 
Dojde-li k odhlášení hráče po zveřejnění startovní listiny, je hráč povinen zaplatit 
startovné za příslušnou disciplínu, ze které se odhlásil. Dojde-li k odhlášení ze 
soutěže po jejím rozlosování, je hráč povinen zaplatit startovné a pořádkovou 
pokutu ve výši 100,- Kč. 
 

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje, možnost ubytování v Mostě najdete na stránkách města 
Mostu www.imostecko.cz nebo www.penziony.cz 
 
 

Technická ustanovení: 

 

Předpis: Hraje se dle posledních platných pravidel badmintonu a dále Rozpisu soutěží 
mládeže 2017 vydané Českým badmintonovým svazem. 
 

Účastníci: Dle Rozpisu soutěží mládeže 2017 
 

Systém soutěže: Všechny disciplíny se hrají systémem K. O. na jednu porážku bez zápasů o umístění 
  
Právo startu: Dle předpisu pro MČR mládeže – viz Rozpis soutěží mládeže 2017 

 
Losování: Uskuteční se v sobotu 6. 1. 2018 v 8:30 hodin ve sportovní hale 



 
Míče: Pořadatel poskytuje max. dva péřové míče značky Oliver na zápas; pouze na 

semifinálová a finálová utkání jsou míče bez omezení 
 

Ceny: Všichni medailisté disciplín obdrží diplomy, medaile a věcné ceny. 
Od semifinále hráči dostanou od našeho partnera MČR www.všenabadminton.cz 
plechovku sportovního nápoje OSHEE. 
Pořadatel pro všechny hráče turnaje zajistil pořizování fotografických snímků 
v profesionální kvalitě z průběhu turnaje. Hráči v případě zájmu obdrží v digitální 
formě fotografie v plném rozlišení zdarma.   
 
   

Startovné: 
 
Hospodářské 
podmínky: 
 

200,- Kč za hráče a disciplínu 
 
Hráči startují na vlastní náklady, resp. na náklady vysílajících oddílů/klubů. 

Časový pořad: Sobota 
8:15 hod. - prezentace ve sportovní hale města Mostu  
8:30 hod. - losování 
8:55 hod. - slavnostní zahájení 
9:00 hod. – zahájení zápasů, odehrání všech čtvrtfinálových zápasů   
Neděle 
od 9:00 hod. semifinálové a finálové zápasy  
 
Časový program turnaje bude upřesňován hl. rozhodčím na základě časového 
průběhu turnaje.  
 

Občerstvení: Po celou dobu turnaje možno zakoupit občerstvení přímo na recepci nebo v místní 
restauraci. 

 

Svatopluk Hofman 

BK TJ Baník Most 


