Propozice

GPB U19, 31. 3. – 1. 4. 2018 Pardubice
Všeobecná ustanovení
Pořadatel:
TJ Sokol Polabiny Pardubice, oddíl badmintonu
Termín:
31. 3. – 1. 4. 2018
Místo: 	hala Univerzity Pardubice (GPS 50.0470547N, 15.7721411E),
11 kurtů
Řízení:
vrchní rozhodčí – Livie Lubinová
Organizace:
Josef Horáček, Martin Kulhánek
Hospodář:
Iva Vykydalová
Přihlášky: 	nutno doručit nejpozději do 19. 3. 23:59 h. na adresu:
e-mail: livie.lubinova@gmail.com (v kopii na josef.horacek.pce@seznam.cz),
mobil: 602 413 484 (p. Horáček)
Ubytování: 	hotel Kristl, GPS 50.0350114N, 15.7883511E
e-mail: hotelkristl@seznam.cz, tel.: 739 287 636
– cena za dvoulůžkový pokoj 250 Kč/osobu
(speciální cena, nutno uvádět, že se jedná o GPB v badmintonu)
Technická ustanovení
Předpis: 	hraje se dle posledních platných pravidel badmintonu a dále Rozpisu soutěžní sezóny
mládeže 2018 vydaných Českým badmintonovým svazem
Účastníci: 	otevřený turnaj (U19 – hráči narozeni 1. 1. 2000 a později)
počet omezen na max. 52 chlapců a 52 děvčat (dvouhra), 28 dvojic čtyřher a 52 párů do mixů
	při větším počtu rozhoduje lepší postavení na žebříčku platném 2 týdny před datem
pořádání turnaje
Systém soutěže: 	všechny disciplíny se hrají systémem K.O. na jednu porážku (ostatní ustanovení – viz Rozpis
soutěžní sezóny mládeže 2018)
Nasazení: 	v jednotlivých disciplínách se nasazuje dvojnásobný počet hráčů/párů než je stanoveno Soutěžním řádem
Losování: 	losování se provádí v místě konání turnaje 30 minut před jeho začátkem
Míče: 	hraje se míčky (péřové s korkovou hlavou), které dodávají hráči a o jejichž spotřebu se dělí
rovným dílem
Ceny:	
vítězové disciplín obdrží diplom a drobné ceny od sponzora turnaje
Startovné:
200 Kč za hráče a disciplínu
Časový pořad:
sobota
neděle

8.30 hod. – prezentace v hale Univerzity Pardubice, losování
8:45 – zahájení
9.00 až cca 20.00 hod. – hrací čas (mixy, dvouhry, čtyřhry)
od 9.00 hod. semifinálové zápasy a dále až do ukončení všech disciplín
za TJ Sokol Polabiny Pardubice: Josef Horáček, Martin Kulhánek

