PROPOZICE
GPB U19 Ivančice, 07.-08.09.2019
Termín:

07.-08.09.2019

Pořadatel:

BC66 Ivančice

Místo konání:

Sportovní hala, Rybářská 33, Ivančice, 5 kurtů
GPS: 49.0998647N, 16.3809844E

Parkování:

parkoviště u sportovní haly

Ubytování:

Penzion U Brázdů, U Hřiště 183/24, 664 91 Ivančice
info@penzionubrazdu.cz tel. 777 172 763
www.penzionubrazdu.cz
GPS: 49.0923728N, 16.3631153E
cena 490 Kč včetně snídaně (uvádějte kód badminton)
Apartmány Na Pavlači, Hybešova 35, 664 91 Ivančice
apartmanynapavlaci@seznam.cz tel. 603 956 505
www.apartmanynapavlaci.cz
GPS: 49.0999450N, 16.3710175E
cena na dotaz

Řízení turnaje:

členové klubu BC66 Ivančice

Vrchní rozhodčí: Nezvalová Jana
Časový
harmonogram:

Sobota
Neděle 09.00
08.00 - 08.30
Prezentace a losování
zahájení semifinálových
08.45 - Zahájení turnaje
zápasů a dále až do
09.00 - 20.00 Hrací doba
ukončení všech disciplín
Jednotlivé disciplíny budou odehrány v pořadí: smíšená čtyřhra,
dvouhry a čtyřhry. O sobotním předehrání semifinálových
zápasů v párových disciplínách rozhoduje vrchní rozhodčí.

Startovné:

200 Kč za hráče a za disciplínu
Startovné se bude vybírat vždy za celý oddíl.

Ceny:

Hráči, umístění na prvních třech místech obdrží medaile,
diplomy a věcné ceny.

Přihlášky:

Přihlášky zasílejte na předepsaném formuláři na adresu:
lenka.brazdova@seznam.cz, v kopii na j.nezvalova@centrum.cz
a lenka.cirokova@seznam.cz nejpozději do 26.08.2019 do 23.59 hodin.
Seznam přihlášených bude zveřejněn na Tournament Software
ve čtvrtek 29.08.2019.
Startovní listina bude zveřejněna nejpozději 01.09.2019 do 18 hodin.
Odhlásit hráče je možné e-mailem, nejpozději do úterý 03.09.2019.

Předpis:

Turnaj je řízen dle Soutěžního řádu ČBaS, Rozpisu soutěžní sezóny
mládeže 2019 (dále jen Rozpis soutěží) a pravidel badmintonu

Disciplíny:

dvouhra chlapců, dvouhra dívek, čtyřhra chlapců, čtyřhra dívek,
smíšená čtyřhra
hráči kategorie U19 (narození 2001 a později) s platnou licencí ČBaS

Právo startu:

Maximální počet 28 chlapců a 28 dívek (dvouhra), 16 párů (čtyřhry), 28 párů
hráčů:
(smíšená čtyřhra). Při větším počtu rozhoduje lepší postavení na
žebříčku, platném k 27.06.2019.
Hrací systém:

vylučovací systém (K.O.) na jednu porážku. Nehrají se zápasy o pořadí.

Losování:

v místě konání turnaje, 30 minut před jeho začátkem

Nasazení hráčů:

podle počtu přihlášených hráčů v souladu s Rozpisem soutěží

Míče:

Péřové s korkovou hlavou. Hráči dodávají vlastní míče.

Ostatní:

Po celý turnaj bude zajištěn pitný režim.

za BC66 Ivančice, Aleš Kalousek

