PROPOZICE
13.ro ník VICTOR CUP
Po adatel: BK 1973 DELTACAR Benátky n/J z.s.
Termín: sobota 19.5.2018
ned le 20.5.2018
/v p ípad menšího po tu ú astník m že být turnaj pouze jednodenní, ú astníci budou v as informováni/
Místo: Benátky nad Jizerou 29471 , CR Project badminton centrum, nám. 17. listopadu 493, 4 kurty
Vedení turnaje:vrchní rozhod í: Mgr. Jaroslav Fröhlich
Ú astníci:hrá i rok narození 2004 a mladší /U15/
Mí e: VICTOR Gold Champion na celý turnaj dodává po adatel !!
Rozhod í: hrá i si rozhodují jednotlivá utkání sami
P ihlášky: zašlete nejpozd ji do 10.5.2018 !!! na adresu e-mail: petrmartinec@yahoo.com
Telefon:605 820 790
P ijetí p ihlášky bude potvrzeno emailem.
Vzhledem ke kapacit sportovní haly jsou stanoveny maximální po ty ú astník :
Maximáln 32 dvou lenných tým ,po adatel si vyhrazuje právo 3 družstev pro domácí klub,v p ípad ú asti zahrani ních
družstev 10 tým ,ostatní družstva budou za azována dle postavení hrá ve dvouhrách k poslednímu platnému žeb í ku
kategorie U15, až do napln ní limitu 32 družstev.Po adatel má právo ud lit 1 divokou kartu.
Startovné: 600,-K za družstvo
Losování: 16.5.2018
Ceny:Družstva na 1., 2.a 3.míst obdrží diplomy a poháry.
Družstvo na 1.míst obdrží finan ní odm nu ve výši 2.000,-K , družstvo na 2. míst 1.500,-K a družstvo na
3.míst 1.000,-K .
Systém :
Turnaj družstev:Družstvo tvo í 1 chlapec a 1 dívka,utkání se hraje na 3 zápasy a skládá se z dvouhry chlapc ,dvouhry
dívek a smíšené ty hry v tomto po adí!!Po dvouh e dívek má dívka nárok na 10 minutovou p estávku.Ve skupinách i za
stavu 2:0 musí být odehrána smíšená ty hra!!!!
Družstva budou rozd lena do skupin,kde se utkají každý s každým.Vít zové, p íp. druzí z jednotlivých skupin postupují
do pavouka,kde se bude hrát K.O.systémem.V této fázi turnaje již družstvo za stavu 2:0 nemusí nastoupit ke smíšené
ty h e.
asový po ad: Sobota 19.5.2018
ed le 20.5.2018

8,45 slavnostní zahájení
9- 19 utkání ve skupinách
9 -14 hrací doba , K.O.systém

Ostatní:informace o turnaji m žete sledovat na www.badminton-benatky.cz
Stravování: v hale bude otev ena klubová restaurace s nabídkou teplých jídel

Sport hotel Benátky n/J /www.sporthotel-benatky.cz/, Letní stadion 546, Benátky n/J
Ubytování:
29471.Objednávky zasílejte na níže uvedenou adresu.
info@sporthotel-benatky.cz
i jiné ubytovací kapacity v Benátkách n/J na adrese: http://is.benatky.cz/ubytovani/index.php
Petr Martinec- editel turnaje

