
  PROPOZICE  

   GPD U15 - otevřený  
 
Pořadatel:  TJ ČZ Strakonice – oddíl badmintonu 
 

Místo:   Hala TJ ČZ Strakonice 
Máchova 108, 386 01 Strakonice Kudy k nám 

 

Termín:  15. 9. 2018 - sobota 
 
Startovné:   dvouhry   80,- Kč za hráče a disciplínu 

   párové disciplíny   70,- Kč za hráče a disciplínu 
 

Právo účasti:   všichni hráči a hráčky kateg. U15 a o kategorii nižší , hráči s platnou hráčskou licencí a 

zdravotní prohlídkou. Hráčům jiných oblastí nesmí být povolen start, pokud jejich 

umístnění z 6.9. na celostátním platném žebříčku dvouher je vyšší než umístnění 
4.hráče a 4. hráčky žebříčku dvouher Jihočeského kraje. Z tohoto žebříčku platí účast a 

nasazení. V párových disciplínách platí start dle dvouher ! 
 

Žádost pořadatele:    Hráče žádáme o zaslání startovní listiny včetně telefonického kontaktu  nejpozději do 
14. 9.2018 do 15:00 hodin na: e-mail: libor.kaderavek@seznam.cz  

nebo telefonicky na: 725 764 695.  Přihláška bude zpětně potvrzena. Děkujeme. 
 

Podmínky účasti:  Hráči jsou povinni prezentovat se v čase určeném propozicemi kompletně vyplněnou 

startovní listinou. Chybějící údaje neúměrně zatěžují pořadatele. Pořadatel má právo 
hráče, kteří nepředloží startovní listinu včas nebo neúplnou, vyřadit ze soutěže.  

 

Herní systém: Turnaj se hraje ve všech disciplínách- dvouhra mužů a žen, čtyřhra mužů a žen, 

smíšená čtyřhra. Hraje se vylučovacím systémem K.O. na jednu porážku s minimálně 
jedním zápasem o umístění v prvním kole dvouher. Jiný systém může zvolit pouze 

vrchní rozhodčí turnaje, ale musí zajistit pro všechny hráče minimálně dva zá- pasy ve 

dvouhře. 
 

Časový program: 8:15 otevření haly 

   8:20 prezentace startovní listinou vrchnímu rozhodčímu 
8:45 losování mixu a dvouher- veřejné  

9:00 zahájení turnaje  
10:30 losování čtyřher  

 

Hospodářské podmínky:  Hráči startují na vlastní náklady nebo na náklady jednoty/klubu.  

 

Ceny:    Vítězové dvouher obdrží věcné ceny. 
 

Míče, nasazení a ostatní ustanovení: Podle platného Rozpisu soutěží JčBaS.  
 

Ubytování a občerstvení:      Ubytování pořadatel nezajišťuje. Občerstvení bude zajištěno pouze automaty. 
 

Vedení turnaje a kontakty na pořadatele: hl.rozhodčí Libor Kadeřávek, vedení turnaje Karel Frühauf 
       e-mail: libor.kaderavek@seznam.cz 
 

Partneři badmintonového oddílu TJ ČZ Strakonice: 
 

Město strakonice 

http://badminton-strakonice.unas.cz/index.html
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=13.8933295&y=49.2659980&z=18&ut=Sportovn%C3%AD%20hala%20pro%20badminton&uc=9faM7x86PX&ud=M%C3%A1chova%20108%2C%20Strakonice%2C%20386%2001%2C%20okres%20Strakonice
mailto:libor.kaderavek@seznam.cz
http://www.jcbas.cz/dokumenty/rozpis-soutezi/rozpis-soutezi-20162017.html
mailto:libor.kaderavek@seznam.cz

