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Termín: 10. -12. 1. 2020 

Místo: Sportovní hala „Activity4Fun“, ul. Svojsíkova, Český Těšín  

Počet kurtů 5 

Přihlášky: Výhradně e-mailem na předepsaném formuláři na: Ewsonek.Husarova@gmail.com  
v kopii na badmintontesin@seznam.cz nejpozději do středy 1.1.2020. Do předmětu 
mailu uvádějte GPA-MSK. Kontaktní telefon: Eva Husarová +420 732 272 098. 
Prosíme hráče, aby v přihlášce nebo v textu mailu uváděli na sebe kontaktní telefon. 
V případě odhlášení z turnaje jsou hráči povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit  
STK ČBaS, pořadateli turnaje a vrchnímu rozhodčímu.  
Dojde-li k odhlášení hráče z kvalifikace či hlavní soutěže po zveřejnění startovní listiny, 
je hráč povinen zaplatit startovné za příslušnou disciplínu, ze které se odhlásil. 
Odhlásí-li se hráč po rozlosování kvalifikace a hlavní soutěže, je povinen zaplatit 
startovné za příslušnou disciplínu + pořádkovou pokutu ve výši 100 Kč. Hráči jsou 
povinni zkontrolovat si své přihlášení do turnaje a přiřazení do kvalifikace hned po 
zveřejnění startovní listiny na www.tournamentsoftware.com 

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

Řízení soutěže: Vrchní rozhodčí: Václav Pasz (pátek), Eva Husarová (sobota, neděle) 
Organizace: členové oddílu badmintonu TJ Slavoj Český Těšín  

Losování: Kvalifikace: 8.1.2020  bude zveřejněno na www.tournamentsoftware.com                                  
Hlavní soutěž: 10.1.2020 - po skončení kvalifikace, na www.tournamentsoftware.com  

Kvalifikace 10.1.2020 - info pro hráče, kteří hrají kvalifikaci na www.tournamentsoftware.com                                  

Hospodářské 
podmínky 

Hráči startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílajícího oddílu.  

 II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ 

Předpis: Hraje se podle Pravidel badmintonu, SŘ, RS 2019/2020 a propozic soutěže. Startovné 
ve výši 250,- Kč za hráče a disciplínu včetně kvalifikace.  

Systém hry: Turnaj se hraje vylučovacím způsobem K.O. na 1 porážku. Hraje se na dva vítězné sety 
do 21 bodů.  

Účast: Účast na turnaji je bez omezení, s platnou licencí, do maximálního počtu startujících 
v hlavní soutěži a kvalifikaci. Na turnaji mohou startovat i hráči, kteří nejsou občany 
ČR, ale bez nároků na zisk bodů.  
STK a pořadatel má každý právo přidělit jednu DK do každé disciplíny v hlavní soutěži. 
Pořadatel má dále právo udělit DK do kvalifikace. 
Dovolujeme si Vás upozornit, že dle platného RS jsou hráči povinni v párových 
disciplínách dodržet u trik barevnou jednotnost! Hráč, hlásící je jako volný do párové 
disciplíny, musí mít k dispozici triko bílé barvy.           

Míče: Vlastní, dle stanoveného pořadí ČBaS, dle Směrnice o certifikaci míčů 

Těšínský pohár 2020 Memoriál Standy Krauze                      

Turnaj Grand Prix  „A“  2020 
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Ceny: Pořadatel rozděluje minimálně 40 000 Kč. Vítězové DM a DŽ obdrží navíc 
putovní pohár věnovaný manžely Krauzovými.  

Vítězové jednotlivých disciplín obdrží křišťálový badmintonový míček. 

Dále budou odměněni nejlepší hráč a hráčka turnaje. 

Odměněn bude nejmladší hráč a hráčka turnaje v hlavní soutěži.   

Umístění/disciplína/ 
odměna hráče 

            DM                    DŽ                      ČM                        ČŽ                SČ 

      1. Místo 4000                  4000                  2000                    2000             2000 

2. Místo          2000                   2000                  1000                    1000             1000 

   3.-4.  Místo          1000                   1000                    500                      500                500 

Nejlepší hráč                    1000 

Nejlepší hráčka          1000                          

Nejmladší hráč          1000                    

Nejmladší hráčka          1000                    

Celkem              40 000 

 

 

Časový rozpis 

 

Pátek  - 10.1.2020 

12:00 
Kvalifikace - zahájení se upřesní podle počtu přihlášených hráčů. 
Počet hráčů v kvalifikaci pro jednotlivé disciplíny určuje STK ČBaS 
na základě zaslaných přihlášek. 

Sobota - 11.1.2020 

08:00 - 08:30 Kontrolní prezentace 

08:30 - 08:45 Slavnostní zahájení turnaje 

09:00 - 20:00 

Mixy, dvouhry, čtyřhry  
Maximální počty hráčů (dvojic) v hlavní soutěži:  

28 DM, 24 DŽ, ČM, SČ, 16 ČŽ 

Neděle - 12.1.2020 

09:00 - 14:00 Semifinálové a finálové zápasy 

14:00 Předpokládané ukončení turnaje a předání cen 

Ubytování: Hotel Central  (www.hotel-central.cz), vzdálenost 500 metrů od haly. 

Další ubytovací zařízení v okolí včetně ubytování v sousedním Cieszyně (Polský Těšín). 

Občerstvení: V restauraci přímo v areálu sportovní haly. 


