
 Mistrovství České republiky  

v BADMINTONU kategorie U17 

 
Všeobecná ustanovení: 

Pořadatel: Tělocvičná Jednota Sokol Klimkovice, oddíl badmintonu 
  

Termín: 2. – 3. 11. 2019 
 

Místo: Ostrava, sportovní hala SC Ostrava, a.s., Budečská 3214/4, Ostrava 
(Komenského sady), 5 kurtů, GPS:  N 49°50.871 E 18°17.457 
  

Vrch. rozhodčí: Václav Pasz 
 
 

Ředitel turnaje: 
 

Řízení turnaje: 
Zdravotník: 
 

Radim Slíva 
 

Jiří Halfar ml., další členové oddílu Tělocvičné Jednoty Sokol Klimkovice 
Filip Budzel, Jolana Vašátková 
 

Přihlášky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odhlášky: 

Nutno doručit nejpozději do pátku 25. 10. 2019, 23:59 hod. na e-mail: 
Paszvaclav@email.cz (mobil: +420 777 876 498) a v kopii na e-mail: 
sliva@poda.cz (mobil: 777 723 366). Později zaslané přihlášky mohou být 
akceptovány pouze do zveřejnění startovní listiny na webu ČBaS 
tournamentsoftware.com. Pokud budou později zaslané přihlášky 
akceptovány, pak pouze pod pořádkovou pokutou ve výši 100,-Kč za každého 
hráče formou zvýšeného startovného. Oblastní svazy jsou povinny nahlásit do 
pondělí 28.10.2019 na výše uvedenou e-mailovou adresu oblastní nominace 
hráčů. 
 

Dojde-li k odhlášení hráče po zveřejnění startovní listiny, je hráč povinen 
zaplatit startovné za příslušnou disciplínu, ze které se odhlásil. Dojde-li k 
odhlášení ze soutěže po jejím rozlosování., je hráč povinen zaplatit startovné. 
  

Ubytování: Ubytování si zajišťují účastníci sami – doporučujeme: Studentská Residence 
Slezská, a. s., Československé Armády 1612/25, 710 00 Ostrava-Slezská 
Ostrava, GPS: N 49°50.515 E 18°19.795 
Objednávka ubytování: e-mailem - ladislav.kajstura@koleje-slezska.cz 
Mobil: +420 739 527 106 
Restaurace-Pension "U Hasičů", Hýlov 34, 742 83 Klimkovice, rez. 604 917 784 
(odkázat se na turnaj) http://www.uhasicu.cz/, GPS: N 49°47.754 E 18°6.298 

  
Technická ustanovení: 
 

Předpis: Hraje se dle posledních platných pravidel badmintonu a dále Rozpisu soutěží 
mládeže 2019 vydané Českým badmintonovým svazem. 
 

Účastníci: Dle Rozpisu soutěží mládeže 2019 
 

Systém 
soutěže: 

Všechny disciplíny se hrají systémem K. O. na jednu porážku bez zápasů o 
umístění. 
 

Právo startu: Dle předpisu pro MČR mládeže, viz. Rozpis soutěží mládeže 2019. Rozhodný 
žebříček pro právo účasti je ze dne 10.10.2019!!! 
 

Losování: Uskuteční se ve čtvrtek 31.10.2019 a bude zveřejněno na stránkách 
www.tournamentsoftware.com 
 

Míče: Turnaj se hraje jednotnými míči Yonex AS-20, které dodává pořadatel turnaje. 
 

Ceny: Vítězové disciplín získají titul Mistr ČR, obdrží diplom a medaili (od ČBaS), pohár 
a věcnou cenu (od sponzorů). Ostatní medailisté obdrží diplom a medaili (od 
ČBaS), pohár a věcnou cenu (od sponzorů). 
 

Startovné: 
 

250 Kč za hráče a disciplínu 
 

http://mapy.cz/s/mnFU
mailto:Paszvaclav@email.cz
mailto:sliva@poda.cz
http://mapy.cz/s/mnFZ
http://mapy.cz/s/mnFZ
http://mapy.cz/s/mnFZ
http://mapy.cz/s/mnO8


Hospodářské 
podmínky: 
 

Hráči startují na vlastní náklady, resp. na náklady vysílajících oddílů/klubů. 

 
Časový pořad: 

 

Sobota 
8.15 hod. - prezentace v hale SC Ostrava  
8:30 hod. - slavnostní zahájení 
9.00 hod. – hraje se až po semifinále dvouher a až po finále čtyřher a mixu 
neděle 
od 9.00 hod. semifinálové zápasy dvouher a finálové zápasy všech disciplín 
 

Občerstvení: Po celou dobu turnaje možno zakoupit občerstvení na přímo na recepci nebo 
v místní restauraci. 

  
Tělocvičná Jednota Sokol Klimkovice, oddíl badmintonu 
Jiří Halfar ml., předseda 

  
Speciální nab.: Ve dnech 1. - 3. 11. 2019 mohou zdarma účastníci Mistrovství České republiky 

kategorie dorostu (U17) v badmintonu navštívit Velký svět techniky vč. 3D kino 
projekce, divadla vědy, Gyroskopu a naší novou, dočasnou výstavu CRASH!!! 
v Dolní oblasti Vítkovic. Neváhejte využít tuto jedinečnou příležitost. Zájem 
prosím uveďte v přihlášce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


