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P r o p o z i c e 

             
           

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK – BADMINTON - kategorie III. 
 

Pořadatel: Západočeský badmintonový svaz a 25. základní škola, Chválenická 17, 
z pověření ČBaS a republikové  rady AŠSK.  

 
Termín:  25. – 26. dubna 2018  (středa, čtvrtek)    

V případě malého počtu zúčastněných družstev bude soutěž dohrána ve 
středu 25.4.  

 
Místo:   Tělocvičny 25. ZŠ, Chválenická 17, Plzeň – 6 kurtů 
   vchod do tělocvičny z boční strany vlevo od hlavního vchodu 
 
Právo účasti: Vítězové krajských kol kategorie III., v případě neuskutečnění krajského 

finále, přihlášené družstvo příslušnou KR AŠSK. Pořadatel má právo nasadit 
do soutěže své družstvo.  

 Kategorie III. (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) – 
ročník narození 2006, 2005, 2004. 
Při prezenci odevzdá vedoucí družstva originál soupisky potvrzené 
ředitelstvím školy. V případě, že dojde ke změně soupisky po podání 
přihlášky, předloží vedoucí soupisku novou, řádně potvrzenou ředitelem 
školy nebo potvrzení, že jmenovaný sportovec je žákem příslušné školy. 
Jestliže se tak nestane, dodatečně nominovaný žák nemůže na RF startovat. 
 

Časový rozpis:  8:00 - 8:30 - prezence družstev v hale  
8:30 - 8.45 - technická porada vedoucích družstev 
8:45 - losování  
9:00 - zahájení turnaje 

 
Účastnický poplatek: Školy, které nejsou členy AŠSK ČR, uhradí při prezenci v hotovosti za každého 

člena družstva částku 100,-Kč. 
 
Finanční zabezpečení: Účastníci  RF startují na vlastní náklady, členům ani nečlenům AŠSK ČR,  

pořadatel cestu ani ubytování nehradí. 
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Ubytování: Členové jednotlivých družstev jsou ubytováni na vlastní náklady. Pro 
ubytování doporučujeme areál SOUEPL (Vejprnická 56), cena za lůžko 250,- 
Kč  (2-3 lůžkové pokoje). Info a rezervace do 18.4. u pořadatele turnaje.  

 
Stravování: Členové jednotlivých družstev se stravují na vlastní náklady. Pro stravování 

doporučujeme blízkou restauraci CHVÁLENDA (vzdálenost 100 metru)  
(https://www.facebook.com/chvalendaslovany/?fref=nf),  nebo lze objednat 
oběd ve školní jídelně (67 Kč) do 18.4. 

 
Dozor nad žáky : Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu vysílající  
   škola.   Za zdravotní způsobilost zodpovídá vedoucí družstva. 
 
Pojištění:  Účastníci jsou pojištěni v rámci pojištění školy, jako na akci pořádané vysílající 

školou. Každý účastník je povinen chránit si své osobní a cenné věci. Proti 
ztrátě není pojištěn. Všichni účastníci jsou povinni mít u sebe průkaz 
pojištěnce. 

 
Přihlášky:  Akceptovány budou přihlášky potvrzené ředitelstvím školy a doručené pouze   

e-mailem na adresu  zpcbadminton@centrum.cz   nejpozději do                  
20. dubna  2018 (pátek), do 24 h (přijetí bude potvrzeno) na formuláři   
„PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŽ A SOUPISKA  (viz příloha).  

 
Disciplína:  Smíšená družstva – dívky, chlapci (minimum 2+2) 
   členy družstva musí být výhradně žáci příslušné školy 

každé družstvo vede 1 vedoucí starší 18-let 
 
Hrací systém:  Skupinový systém s nadstavbou play off  
 jedno utkání se hraje na 5 zápasů v pořadí disciplín:  

mix, dvouhra chlapci, dvouhra dívky, čtyřhra chlapci, čtyřhra dívky.   
Zápas se hraje na jeden set do 21 bodů, s podmínkou výhry o 2 body.  
(max. do 30 bodů).   
Hráč (ka) může startovat v jednom utkání max. ve dvou disciplínách. 

 
Míče:   Plastové, dodá pořadatel 
 
Pravidla:   Soutěží se podle platných pravidel badmintonu a předpisů ČBaS 
   www.czechbadminton.cz 
  
Vrchní rozhodčí: Tomáš Knopp 
 
Organizace turnaje: Členové ZpčBaS a 25.ZŠ 
 
Ceny: První tři družstva obdrží poháry, diplomy, medaile   

 
Upozornění:  Vstup do tělocvičny je povolen POUZE PO PŘEZUTÍ! 
 
Kontakt:  zpcbadminton@centrum.cz (Tomáš Knopp, tel. 777 586 357 ) 
    

Za pořadatele 
 

Tomáš Knopp, předseda ZpčBaS 
ředitel soutěže 
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PŘIHLÁŠKA NA SOUTĚŢ A SOUPISKA 
(PREZENČNÍ LISTINA SOUTĚŢÍCÍCH A DOPROVODU) 

Název, datum a místo konání akce 

 
 

Věková 

kat. 

chlapci/dívky 

 

  

Školní k. Okrskové k. Okresní k. Krajské k. Kvalifikace Republikové finále 

Název školy (ŠSK ) Adresa (ulice, psč, obec), e-mail, telefon 

  

Vedoucí, trenér (jména) Adresa (ulice, psč, obec), e-mail, telefon Rok 

narození 
   

   

Poř. 

číslo 

Soutěţící 

(příjmení, jméno) 

Rok narození Třída Poznámka 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     
 

 

 

V ______________________ dne: __________ 
Ředitelství školy potvrzuje, že žáci a žákyně uvedení na soupisce jsou žáky denního studia školy, uvedeného věku 

a nikdo z uvedených  žáků není osvobozen od TV a nemá III. nebo IV. zdravotní klasifikaci. 

Razítko a podpis ředitele školy 

Potvrzení příslušné rady AŠSK ČR             
 

   

              

        Čestné prohlášení zúčastněné školy, ţe: 

        (nehodící se škrtněte)  

      

 

         JE 

 

registrační číslo klubu AŠSK ČR         NENÍ 

 

 

          


