
   PROPOZICE

TJ Astra ZM Praha pořádá z pověření Českého badmintonového svazu

2. GPB kategorie U15

Termín konání: 15. - 16. června 2019

Místo konání: Badminton Arena Skalka, Přetlucká 3295/50, Praha 10, 100 00 , budova OC Tesco, 2 NP – 
www.baskalka.cz  - 9 kurtů

Vrchní rozhodčí: Michal Hubáček

Řízení turnaje: Kateřina Tomášková

Informace o turnaji: Pavel Kobylák – 603 288 310

Časový rozvrh: Sobota 15.6.2019

08:00 Otevření haly
08,10 – 08,30
08:50
09:00

Prezentace hráčů v hale
Zahájení turnaje
Začátek soutěže

Neděle 16.6.2019
         09:00            Semifinále, finále

         
         
         Vrchní rozhodčí má právo během turnaje upravit časový plán. 
         Po skončení finálových utkání slavnostní vyhlášení výsledků všech disciplín. 
       

Účastníci: Hráči a hráčky s právem startu v kategorii “U15“ splňující podmínky dle rozpisu soutěží 
mládeže ČBaS 2019

Nasazení hráčů: Rozhodný žebříček pro právo účasti je z 23.5.2019

Disciplíny: Dvouhra chlapců a dívek, čtyřhra chlapců a 
dívek, smíšená čtyřhra

Maximální počet hráčů 44 dvouhra chlapců a dívek, 24 čtyřhra chlapců a dívek, 44 smíšená čtyřhra
Předpis: Hraje se dle posledních platných pravidel badmintonu a dále dle rozpisu soutěží mládeže 

2019 vydaném ČBaS

Losování turnaje proběhne již ve čtvrtek 13.6.2019

http://www.skoaza.cz/


Systém hry: Soutěž se hraje ve všech disciplínách K.O. systémem na jednu porážku s jedním zápasem o 
pořadí hráčů vyřazených v prvním kole dvouher

Míče: Vlastní dle RS 2019 a od semifinále dodává 
pořadatel – 
Babolat No. 1 ULTIMATE

Hosp. podmínky: Účastníci startují na vlastní náklady nebo na 
náklady vysílajících oddílů

Startovné: 200,- Kč hráč / párová disciplína
200,- Kč hráč / dvouhra

Ceny: Obdrží hráči na 1. – 3. místě

Občerstvení: Zajištěno po celou dobu turnaje. Příklad menu je uveden níže.

Přihlášky: Přihlášky zasílejte pouze on-line na: https://nominace.astrabadminton.cz/publicEvent?id=26 
nejpozději 
do 3.6.2019.  Pro každého hráče vyberte požadované disciplíny, do poznámky pište 
složení párových disciplín a jméno, telefon a email zodpovědného zástupce..

Doprovod Nutné přezutí pro všechny účastníky včetně doprovodů
Ubytování: Ubytování pořadatel nezajišťuje.
Parkování: Kryté parkoviště pod OC Tesco
Kontakt:
Vrchní rozhodčí: Michal Hubáček, tel.: +420 733 227 108, email: hubacekm@volny.cz
Pořadatel: Pavel Kobylák, tel.: +420 603 288 310, email: pavel.kobylak@seznam.cz

Popis obědového menu a kávy s dezertem.

Obědové menu 139,-Kč
- polévka dle vlastního výběru (zeleninová nebo gulášová)
- hlavní jídlo dle vlastního výběru (zapečené brambory s kuřecím masem nebo špagety s rajčatovou omáčkou
a sýrem)
- nápoj dle vlastního výběru (Rajec bez příchuti/s příchutí nebo točená Kofola 0,5l)

Káva a moučník 85,-Kč
- obojí dle vlastního výběru

Další studené i teplé nápoje a jídlo dle nabídky.

https://nominace.astrabadminton.cz/publicEvent?id=26

