BADMINTONOVÝ KLUB TJ BANÍK MOST
www.badminton-most.cz

Grand Prix „B“ dospělých
Termín:

15. (sobota) – 16. (neděle) června 2019

Pořadatel:

Badmintonový klub TJ Baník Most

Místo konání:

sportovní hala města Mostu, velká hala (6 kurtů – badmintonové koberce)

Disciplíny:

dvouhry mužů a žen, čtyřhry mužů a žen, smíšená čtyřhra

Právo účasti:

s platnou licencí ČBaS
s omezením maximálního počtu účastníků
Maximální počty hráčů/párů
DM - 48; DŽ – 30; ČM – 24; ČŽ – 16, SČ - 32
Hráči/páry budou do turnaje zařazeny na základě posledního platného žebříčku
dospělých v den uzavření přihlášek. Do každé disciplínu může pořadatel udělit
2 divoké karty. Pořadatel může v případě nižšího počtu startujících v některé
z disciplín, může navýšit počet startujících v jiných disciplínách.

Hrací systém:

soutěž se hraje ve všech disciplínách K.O. systémem na jednu porážku

Vedení turnaje:

Pavel Bleyer

Vrchní rozhodčí:

Tomáš Knopp

Startovné:

130,- Kč za hráče a disciplínu

Časový rozpis:

sobota 15. 06. 2019 - 08,00 hod. losování turnaje
- 08,55 hod. slavnostní zahájení
- 09,00 hod. zahájení hlavní soutěže ve velké hale
- do 21,00 hod. předpokládané ukončení herní doby
včetně odehrání všech semifinálových zápasů
neděle 16. 06. 2019 - 08,30 hod. finálové zápasy
- 12,00 hod. ukončení turnaje a předání cen
Pořadatel si vyhrazuje možnosti změn časového rozpisu na základě počtu
obdržených přihlášek.

Míče:

péřové – vlastní

Hosp. podmínky:

hráči startují na vlastní náklady, nebo na náklady vysílajících klubů

Odměny a ceny:

hráči na prvních třech místech jednotlivých disciplín obdrží diplomy a
věcné ceny

Ubytování:

pořadatel nezajišťuje

Přihlášky:

kontaktní osoba: Tomáš Knopp
telefon: +420 777 586 357
e-mail: skjupiter@centrum.cz

BADMINTONOVÝ KLUB TJ BANÍK MOST
www.badminton-most.cz
Přihlášky posílejte výhradně prostřednictvím formuláře nejpozději do neděle
9. června 2019. Přijetí přihlášek bude zpětně potvrzeno. Zveřejnění startovní
listiny proběhne na webu tournamentsoftware.com do středy 12.6.2019.
Svatopluk Hofman
BK TJ Baník Most
V Mostě dne 13. 5. 2019

