
 

 

SK Hamr – oddíl badmintonu 

pořádá z pověření 

Českého badmintonového svazu 

a s podporou 

      Hl.města Prahy 

YONEX GRAND PRIX “B“  U13 
 

Termín:   7.-8.9. 2019  

Místo:    sportovní areál HAMR–Štěrboholy 

adresa: U školy 430, Praha 10 

Právo účasti: hráči s právem startu v kategorii U13 splňující podmínky dle „Rozpisu soutěžní sezóny 

mládeže 2019“. Při vyšším počtu přihlášených hráčů/párů je pro právo účasti na turnaji 

rozhodující lepší postavení na žebříčku z 27.6.2019 

Disciplíny a kapacita: k dispozici je 14 kurtů, počty účastníků byly upraveny na základě dohody s STK ČBaS 

z důvodu systému dvouhry ve skupinách. Smíšená čtyřhra (max.24 párů), dvouhra dívek 

(max.64 hráček), dvouhra chlapců (max. 64 hráčů), čtyřhra dívek (max.30 párů), čtyřhra 

chlapců (max. 30 párů) 

Systém hry: smíšená čtyřhra a čtyřhry se hrají vylučovacím systémem K.O. Dvouhry se hrají v 16-ti 

skupinách po 4, první ze skupiny postupuje do pavouka o 1.-16.místo bez zápasů o pořadí. 

Míče: peřové míče YONEX AS 30 rychlost 3 dodává pořadatel na celý turnaj 

Hospodářské podmínky: účastníci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílajících oddílů 

Startovné: 250,- Kč za hráče a disciplínu, do které se přihlásil 

Časový rozvrh: sobota 7.9. do 8:30  prezentace hráčů smíšené čtyřhry v hale 

                                      8:35   losování smíšené čtyřhry   

                                      9:00  zahájení turnaje, 1.zápasy smíšené čtyřhry 

     do 9:30  prezentace hráčů dvouher a čtyřher v hale 

     9:35  losování dvouher a čtyřher 

     10:00  1. zápasy dvouher 

     19.00  poslední vyhlášení zápasů prvního dne 

   neděle 8.9. 9.00  čtvrtfinále dvouher 

semifinálové a finálové zápasy všech disciplín 

15.00  předpokládané ukončení turnaje a vyhlášení výsledků 

Ceny: hráči na prvních třech místech jednotlivých disciplín obdrží medaile, diplomy a věcné ceny, 

vítězové poháry 

Vedení turnaje: vrchní rozhodčí: Miroslav Loskot 

Přihlášky: přihlášky pouze on-line ZDE: https://nominace.hamrpraha.cz/publicEvent?id=44 do 

pondělí 26.8.2019. Pro každého hráče vyberte požadované disciplíny, do poznámky pište 

složení párových disciplín a jméno, telefon a email zodpovědného zástupce na turnaji !!! 

Odhlášky a změny na email: losta@seznam.cz.  

 Kontaktní osoba: Miroslav Loskot, tel. 606 672 628, losta@seznam.cz  
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