
 

 

 

Memoriál Ivana Škáchy - turnaj GP A dospělých 
25. ročník 

turnaj bude podpořen Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem 
 
Pořadatel:  Badmintonový klub Technické univerzity v Liberci, z.s. 
Termín:  5. - 7. dubna 2019 
Místo:   Obě haly TU v Liberci (8 kurtů); Na Bohdalci 715, Liberec - Harcov 
Disciplíny:  DM, DŽ, ČM, ČŽ, SČ 
 
Ředitel turnaje: Zdeněk Kračmar, tel. +420 773 838 476 
Vrchní rozhodčí: Lucie Ježková, tel. +420 732 761 323 
 
Žebříček:   Pro rozdělení hráčů na hlavní soutěž a kvalifikaci a následné nasazení  
   bude použitý žebříček publikovaný dne: 21.3.2019. 
Přihlášky: Akceptovány budou pouze řádně vyplněné přihlášky, doručené           

e-mailem na adresu jezkova-badmintonliberec@seznam.cz a v kopii 
na zdenek.kracmar@email.cz do středy 27. března 2019 do 23:59 
hod. Přijetí bude potvrzeno. Zdvořile žádáme o dodržení termínu, 
později došlé přihlášky budou akceptovány za zvýšené startovné. 
Přihlášky budou zveřejněny na www.tournamentsoftware.com          
do 29. 3. 2019. Přihlášení hráči jsou povinni zkontrolovat si zde své 
přihlášení do turnaje ihned po zveřejnění a v případě nesrovnalostí 
bezprostředně kontaktovat vrchního rozhodčího.  
Zařazení do hlavní soutěže, kvalifikace, nebo na čekací listinu bude 
upřesněno v závislosti na počtu přihlášených, a to prostřednictvím 
www.tournamentsoftware.com do 1. 4. 2019. Prosíme hráče, aby na 
sebe v přihlášce uváděli telefonní kontakt.  

Odhlášky: Na e-maily: zdenek.kracmar@email.cz;  
jezkova-badmintonliberec@seznam.cz  

Dojde-li k odhlášení hráče z kvalifikace či hlavní soutěže po zveřejnění 
startovní listiny, je hráč povinen zaplatit startovné za příslušnou 
disciplínu, ze které se odhlásil. Dojde-li k odhlášení hráče z kvalifikace 
po zveřejnění rozlosování kvalifikace či z hlavní soutěže po jejím 
rozlosování, je hráč povinen zaplatit startovné a pořádkovou pokutu 
ve výši 100,- Kč. 

Úhrada:  Účastníci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílajících klubů. 
Stravování:  po dobu turnaje bude v hale v provozu bufet. Pořadatel zajistí na 
    základě závazné objednávky v pátek večeři a v sobotu a neděli oběd 
    v ceně 70,- Kč v menze TUL v Harcově a snídaně v ceně 60,- Kč.  
Ubytování:  a) koleje TUL v Harcově v ceně 295 Kč/lůžko a noc; 

b) dvoulůžkové pokoje na Unihotelu v ceně 870 Kč za pokoj a noc a 
 jednolůžkové pokoje v ceně 490 Kč/noc.    
                           

TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
Herní systém : Vylučovacím způsobem K.O. na 1 porážku.  
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Podle Rozpisu soutěží dospělých sezóny 2018-2019, Pravidel 
badmintonu a SŘ. 

 
Účast: Účast na turnaji bez omezení s platnou licencí, do maximálního počtu 

startujících v hlavní soutěži a kvalifikaci. Na turnaji mohou startovat i 
hráči , kteří nejsou občany ČR bez platné licence, ale bez nároku na 
zisk bodů. V tomto případě jsou povinni zaplatit zvýšené startovné 100 
Kč za účast na turnaji. STK a pořadatel má každý právo přidělit jednu 
DK do každé disciplíny v hlavní soutěži. Pořadatel má dále právo udělit 
DK do kvalifikace. 

 
Losování kvalifikace: Proběhne ve středu 3. 4. 2019; los včetně časového programu 
    kvalifikace bude zveřejněn na www.tournamentsoftware.com 
 
Časový rozvrh: Pátek 5. 4. 16:00 hod.       začátek kvalifikace,  

                po ukončení kvalifikace v každé 
disciplíně losování hlavní soutěže  
ve spodní hale 

Sobota 6. 4. 8:45 hod.       slavnostní zahájení 
   9:00 hod.       zahájení hlavní soutěže  

    Neděle 7. 4. 9:00 hod.          semifinálové a finálové zápasy  
      
Startovné:  200 Kč za hráče a disciplínu včetně kvalifikace  
 
Ceny:    Na finančních odměnách bude rozděleno 20 000,- Kč  
   1. místo  2. místo  3. místo 
  DM 1 200 Kč  900 Kč   2 x 500 Kč  
  DŽ 1 000 Kč  700 Kč   2 x 400 Kč  
  ČM 2 x 900 Kč  2 x 700 Kč  4 x 400 Kč  
  ČŽ 2 x 900 Kč  2 x 700 Kč  4 x 400 Kč  
  SČ 2 x 900 Kč  2 x 700 Kč  4 x 400 Kč 
 
 V sobotu 6. 4. 2019 je zajištěn společenský večer s bowlingem a diskotékou!  
 

Martin Marek v.r. 
předseda Badmintonového klubu 
Technické univerzity v Liberci 
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