
 

 

 

YONEX 
Mistrovství ČR jednotlivců kategorie U13 

turnaj bude podpořen Statutárním městem Liberec  
 
Pořadatel:  Badmintonový klub Technické univerzity v Liberci, z.s. 
 
Termín:  9. – 10. prosince 2017 
 
Místo:   dolní hala TU v Liberci (5 kurtů); Na Bohdalci 715, Liberec - Harcov 
 
Disciplíny:  DCH, DD, ČCH, ČD, SČ 
 
Ředitel turnaje: Martin Marek, tel. 724 762 969 
 
Vrchní rozhodčí:  Jan Kolář, tel. 733 181 120 
 

Přihlášky: Akceptovány budou pouze řádně vyplněné přihlášky dle přiloženého 
formuláře, doručené e-mailem na adresu jan_kolar@centrum.cz a v 
kopii na jezkova.lucie@centrum.cz do pondělí 4. 12. 2017 do 23:59 
hod. Přijetí bude potvrzeno. Zdvořile, leč důrazně žádáme o dodržení 
termínu, později došlé přihlášky akceptovány nebudou. Přihlášky 
budou zveřejněny na www.tournamentsoftware.com do středy 6. 12. 
2017. Přihlášení hráči jsou povinni zkontrolovat si zde své přihlášení 
do turnaje ihned po zveřejnění a v případě nesrovnalostí 
bezprostředně kontaktovat vrchní rozhodčí.  

Odhlášky: na e-maily: jan_kolar@centrum.cz a jezkova.lucie@centrum.cz  

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 

Úhrada:  účastníci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílajících oddílů. 
 
Stravování:  po dobu turnaje bude v hale v provozu bufet. Pořadatel zajistí na 
    základě závazné objednávky v pátek večeři a v sobotu a neděli oběd 
    v ceně 80,- Kč a snídaně v ceně 60,- Kč.  
 
Ubytování: a) koleje TUL v Harcově v ceně 250 Kč/lůžko a noc; dospělá osoba   
       v ceně 295,-Kč/lůžko a noc 

b) Unihotel; Voroněžská 1329/13, Liberec 1 
    bez snídaně dvoulůžkové pokoje na Unihotelu v ceně 870 Kč za 
    pokoj a noc a jednolůžkové pokoje v ceně 530 Kč za lůžko a noc.  
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TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
Herní systém : vylučovací podle Rozpisu soutěží mládeže sezóny 2017 
 
Účast:   pouze s platnou licencí 
 
Míče:   vlastní, od semifinále míče YONEX Aerosensa 20 dodá pořadatel 
 
 
Časový rozvrh: sobota 9. 12.  8:00-8:25 hod.      prezentace v hale 
      8:30 hod.       losování 

8:45 hod.        slavnostní zahájení 
      9:00 – 20:00 hod. herní program až do semifinále 
   neděle  10. 12. 9:00 hod.           semifinálové a finálové zápasy  
      
Startovné:  200 Kč za hráče ve dvouhře; 150 Kč za hráče v párových disciplínách  
 
Ceny:    Hráči, kteří se umístí na 1. místě v jednotlivých disciplínách získávají 
    titul „Mistr ČR“ a hráči na 1.-4. místě získávají diplom a medaili. 
 
  
 
 
 

Martin Marek v.r. 
předseda OV MČR 2017 
      

                
 
 

                      


