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P r o p o z i c e 

     
Mistrovství České republiky jednotlivců v badmintonu 2019 

 

turnaj je podpořen Statutárním městem Plzeň 
 

Pořadatel:  Západočeský badmintonový svaz, z.s. 
 

Termín:  1. - 3. února 2019  
 

Místo:   Městská sportovní hala, Úslavská 75, Plzeň – 5 kurtů 
 

Disciplíny:  dvouhra mužů a žen, čtyřhra mužů a žen, smíšená čtyřhra 
 

Právo účasti: hráči(ky) s platnou licencí ČBaS a právem startu dle RS dospělých 2018/2019 
 

Hrací systém:  systém K.O. dle RS dospělých 2018/2019  
 

Vrchní rozhodčí: Jan Kolář 
 

Ředitel turnaje: Tomáš Knopp 
 

Přihlášky:  nejpozději do pátku 25.1.2019 na e-mail  jan_kolar@centrum.cz  a v kopii na  
zpcbadminton@centrum.cz  
(přijetí bude potvrzeno, odhlášení se řeší podle RS dospělých 2018/19) 
 

Losování:  proběhne ve středu 30.1.2019 
 
Časový rozpis:  pátek  1.2.: 
   8:00 - 10:30 - akreditace hráčů(ek) a trenérů    

10:45 - slavnostní zahájení  
11:00 - 18:00 - 1. a 2. kolo všech disciplín     

 
                           sobota 2.2.:  

9:00 - 13:00  - čtvrtfinále všech disciplín 
14:00 - 18:00 - semifinále všech disciplín 
20:00 - zahájení slavnostního večera v „Papírně“  
 
neděle 3.2.:  
10:00 - 14:00 - finále všech disciplín  
 
Časový plán a kompletní výsledky budou     
zveřejněny a aktualizovány na www.tournamentsoftware.com  
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Míče:   FZ FORZA VIP 
 
Startovné: 250 Kč za hráče a disciplínu 

Všechny platby pouze na účet !!  
Účet : 2201555757/2010 
VS : datum narození (ve formátu DenMěsícRok), nebo číslo klubu 
SS : 2019 
Do poznámky uveďte jméno hráče(ky) 

 
Ubytování: pořadatel doporučuje využít tipy ubytovacích zařízeních uvedených v příloze  
 
Další služby:  prodej sportovního vybavení, vyplétání raket (v hale) 
 
Stravování: v objektu Městské sportovní haly je otevřena restaurace 
 
Hosp.podmínky: hráči startují na vlastní náklady, příp. na náklady svých oddílů/klubů 
 
Ceny: vítězové jednotlivých disciplín získají titul „Mistr ČR“, účastníci semifinále 

obdrží medaile a diplomy.   
 
Kontakt:  zpcbadminton@centrum.cz (Tomáš Knopp, tel. 777 586 357 ) 
 
Společenský večer: v sobotu 2.2.2019 od 20:00 v prostorách „PAPÍRNA Plzeň“   

Lístky na Společenský večer spojený s vyhlášením ankety Badmintonista roku 
2018 budou v prodeji na MČR, rezervaci lístků lze provést emailem na 
zpcbadminton@centrum.cz . Cena lístku je 150 Kč. (v ceně raut za 300 Kč) 
Maximální kapacita 100 lidí ! 
www.papirnaplzen.cz 

 
 
              Za pořadatele 
 
 

Tomáš Knopp, předseda ZpčBaS 
 
 

www.badminton-plzen.cz 
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Příloha propozic MČR 2019 
 

Tipy na ubytování během MČR dospělých (1. - 3. února 2019) 

----------------------------------------------------------------------------- 

1. Ubytovací centrum bazén Slovany, nám. Gen. Píky 42, Plzeň (v těsné blízkosti Městské 
sportovní haly). Rezervována celá kapacita, to je 17 třílůžkových, 3 šestilůžkové pokoje, 2 x 
2lůžkový apartmán – pokoje se společným příslušenstvím, cena za osobu a noc 220 Kč, 
v apartmánu 300 Kč.  
Rezervace na eva.hanykova@seznam.cz (tel. 737 316 925) do 10. ledna 2019 

2. Penzion U Gigantu, Chvojová 1, Plzeň – Doudlevce, www.ugigantu.cz : 
Nabídka pokojů: jednolůžkový 750, dvoulůžkový 1 100, čtyřlůžkový apartmán 1700 Kč (cena 

za jednu noc). Cena zahrnuje snídani. Velmi omezený počet míst.  

Rezervace na recepce@ugigantu.cz (tel. 606 652 427 p. Marcelová) do 10. ledna 2019 

3. PRIMAVERA, Hotel + Congress Centre ****, Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň, 
www.primerahotel.cz : 
Nabídka pokojů: jednolůžkový 1 090, dvoulůžkový 1 690, třílůžkový 2 350 Kč (cena za jednu 

noc). Ceny jsou speciálně upravené pro účastníky MČR. Kromě noclehu zahrnují snídani 

formou bufetu, DPH, místní poplatky, parkování a internet.  

Rezervace na info@primaverahotel.cz (heslo: „MČR-badminton“) do 10. ledna 2019. 

4. TREND - hotel, Kovářská 13a, Plzeň, www.trend-hotel.cz 

Nabídka pokojů: dvoulůžkový 750 Kč/osoba, vícelůžkový (3,4,5) 650 Kč/osoba. 

Cena zahrnuje snídani. Velmi omezený počet míst.  

 

Rezervace na trend@trend-hotel.cz (tel. 731 022 477) - heslo: „MČR-badminton“  
do 10. ledna 2019 

 
 
 

Ve vlastním zájmu si na shora uvedených místech ubytování rezervujte 

co možná nejdříve !!! 
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