PROPOZICE
badmintonového turnaje GRAND PRIX „B“ dospělých

Termín:
Pořadatel:
Místo konání:

30. - 31. březen 2019
TJ Astra Zahradní Město, z.s. – oddíl badmintonu
Sportovní haly TJ Astra Zahradní Město (6 kurtů)
V Korytech 157/27, Praha 10
Disciplíny:
DM, DŽ, ČM, ČŽ, SČ
Právo účasti:
s platnou licencí ČBaS,
s omezením maximálního počtu účastníků
Hrací systém:
všechny disciplíny systémem K.O. na jednu porážku
Řízení turnaje:
členové pořádajícího oddílu
Vrchní rozhodčí: Lenka Herrmannová
Časový rozvrh:
pátek 29. 3. 2019
20:00 – losování turnaje
sobota 30. 3. 2019
07:30 – otevření haly
08:30 – začátek hlavní soutěže
21:00 – předpokládané ukončení
neděle 31. 3. 2019
09:00 – pokračování hlavní soutěže
Míče:
péřové – vlastní, v pořadí daném Rozpisem soutěží ČBaS
Hosp. podmínky: hráči startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílajících klubů
Startovné:
150,- Kč za hráče a disciplínu
Odměny:
finalisté v každé disciplíně obdrží finanční ceny
semifinalisté obdrží věcné ceny
Ubytování:
pořadatel nezajišťuje
Přihlášky:

online: https://nominace.astrabadminton.cz/publicEvent?id=23
nejpozději do středy 20. 3. 2019!!!
Pro každého hráče vyberte požadované disciplíny, do poznámky
pište složení párových disciplín.
Odhlášky a změny na email: JoudaCup@seznam.cz
Kontaktní osoba: Lenka Herrmannová
mobil: +420 731 105 435

Omezení maximálního počtu účastníků turnaje:
Omezení je dáno na základě kapacity hal a zkušeností z předchozích let pořádání
turnaje.
Hráči / páry jsou do turnaje zařazeni na základě žebříčku dospělých vydaného ke dni
14. 3. 2019. Do každé disciplíny může pořadatel udělit divoké karty (určeny zejména
pro domácí hráče).
Maximální počty hráčů / párů v turnaji:
Dvouhra mužů:
56
Dvouhra žen:
28
Čtyřhra mužů:
28
Čtyřhra žen:
18
Smíšená čtyřhra:
40

Maximální počty divokých karet:
Dvouhra mužů:
6
Dvouhra žen:
3
Čtyřhra mužů:
3
Čtyřhra žen:
2
Smíšená čtyřhra: 4

Ostatní hráči / páry budou zařazeni na reserve list dle pořadí na žebříčku.
V případě odhlášení hráče / páru z turnaje budou hráči postupující z reserve listu
informováni o zařazení do soutěže.
V případě nižšího počtu startujících v některé z disciplín, může být v ostatních
disciplínách navýšen počet startujících, a to až do maximálního počtu 165 zápasů.
O této skutečnosti rozhodne vrchní rozhodčí po kontrole všech přihlášek ve středu
27. 3. 2019.
Zveřejnění všech přihlášek na webu tournamentsoftware.com: neděle 24. 3. 2019
Hráči jsou povinni provést kontrolu přihlášek na webu a v případě nesrovnalostí
informovat vrchní rozhodčí nejpozději do úterý 26. 3. 2019.
Rozdělení na hlavní soutěž a reserve list: středa 27. 3. 2019
Losování turnaje proběhne v hale, v pátek 29. 3. 2019 ve 20:00. V případě, že dojde
k odhlášení minimálně dvou hráčů / párů v jednotlivé disciplíně do jejího zahájení,
bude disciplína přelosována.

V Praze 6. 3. 2019

