P

PROPOZICE
turnaje GPD U17
SK Badminton Tábor

Pořadatel:

SK Badminton Tábor
Ing.Libor Kadeřávek – mobil: 725 764 695
www.skbadmintontabor.cz

Místo:

Gymnázium Pierra de Coubertina,
Tábor –tělocvična – nová hala
Náměstí Františka Křižíka 860 , Tábor
parkujte v parkovacím domě (nejlevnější parkování 40,-Kč /den)
hned za Gymnáziem u hráze ,
nebo až za Jordánem (tam není vyhrazené parkování )

Termín:

4. 05. 2019 – sobota

Právo účasti:

s platnou hráčskou licencí a zdravotní prohlídkou.
Podle RS JčBaS 2019 -mládež . Turnaj s omezením.
Nesmí startovat prvních 24 hráčů a hráček cel. žebříčku
ze 25.4.19 Turnaj je otevřen i pro hráče z jiných oblastí. Z tohoto žebř.
platí účast i nasazení. Seznam přihlášek bude zveřejněn na webu
SK Badminton Tábor /kliknout na nové výsled. stránky,sekce seznam
přihlášených/ a seznam bude zaslán na adresy přihlášek..
V párov.disciplínách platí start dle dvouher !

Podmínky účasti:

řádně vyplněná startovní listina předaná při prezentaci i když jste ji
zaslali e-mailem. Přihlašte hráče e-mailem do pondělí
29.4.2019 do 24.00 hod. .

Herní systém :

Soutěží se ve všech disciplínách – hraje se vylučovacím systémem KO
na jednu porážku s minimálně jedním zápasem o umístnění v prvním
kole dvouher.Snaha bude o 2 zápasy o umístnění.

Míčky :

vlastní,péřové s odpovídajícími let. vlastnostmi , dle rozpisu JčBaS 2019 mládež

Hospodářské podmínky : hráči startují na vlastní náklady neb na náklady své TJ /klubu
Startovné :

90 Kč za hráče ve dvouhře / 70 Kč za hráče v pár. disciplínách /

Přihlášky : Přihlášení e-mailem VŽDY DO PONDĚLÍ 29.4.2019 DO 24.00 HOD.
před daným turnajem .
Dopište do startovní listiny hráče , kteří budou hrát čtyřhry a mixy .
Prosím o vyplněnou startovní listinu vč. umístění v žebříčku .

Losování:

Bude se losovat z žebříčku vydaného 25.4.2019- před konáním turnaje .

Časový program:

8:15
8:30
8:40
cca 9:00
cca 10.00

Ubytování a občerstvení:
Ceny:

otevření haly
prezentace start.listinou předanou vrchnímu rozhodčímu
losování smíš. čtyřhry a dvouher
zahájení turnaje,informace na nástupu
– 11.00 losování čtyřher
Pořadatel nezajišťuje.

pro hráče a hráčky na prvních třech místech v každé disciplíně budou
připraveny diplomy .

Vrchní rozhodčí:

Ing.Libor Kadeřávek

Vedení turnaje a kontakty na pořadatele:

Ing.Libor Kadeřávek
mobil : 725 764 695
e-mail : libor.kaderavek@seznam.cz
www.skbadmintontabor.cz

Partneři SK Badminton Tábor :

