PROPOZICE
GPA v badmintonu
kategorie U 17 jednotlivců
Všeobecná ustanovení

Pořadatel:

TJ Montas Hradec Králové, oddíl badmintonu

Termín:

15. - 16. února 2020

Místo:

Hradec Králové, sportovní hala TJ Montas v Kuklenách, Pražská třída 581/80.
GPS 50°20'48.906"N, 15°79'23.783"E. Příjezd autem nejlépe ulicí Zdeňka
Wirtha. 5 kurtů + 1 rozehrávací

Řízení:

vrchní rozhodčí:
organizace:
asistent:
hospodář:

Přihlášky:

nutno doručit nejpozději do 3. února 2020 na adresu:
e-mail: solark@atlas.cz
Seznam přihlášek bude zveřejněn na www.tournamentsoftware.com ve
čtvrtek 6. 2. 2020.

Noclehy:

budou zajišťovány výhradně na základě závazné objednávky doručené
nejpozději do 3. února 2020. Na objednávce nutno uvádět odděleně
požadavek na noclehy v pátek 14. a v sobotu 15. února 2020. Objednávku
noclehů odeslat na Dušana Hromádko (email: d.hromadko@seznam.cz)

Ubytování:

Střední odborná škola a učiliště, Hradební ul. 1029, Hradec Králové (u Letního
kina,
tel.
495513391).
GPS:
50°12'21.510"N,
15°50'7.239"E,
www.hradebni.cz
Ubytování v třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Cena pro
osobu a noc Kč 220,-.

Kamil Šolar, mobil 776 129 013
Karel Plánička, 724 232 229
Zdena Štěpová
Dušan Hromádko, 724 218 885

Karel Plánička – mobil 724 232 229

Technická ustanovení
Předpis:

hraje se dle posledních platných pravidel badmintonu a dále Rozpisu soutěžní
sezóny mládeže 2020 vydané Českým badmintonovým svazem (dále jen
Rozpis)

Účastníci:

dle Rozpisu. Právo účasti dle žebříčku platnému k 23. 1. 2020. Max. počty
hráčů/párů: 28 DCH a DD, 16 ČCH a ČD, 28 SČ. Zveřejnění startovní listiny
na www.tournamentsoftware.com do neděle 9. 2. 18. hodiny.

Systém soutěže:

všechny disciplíny se hrají systémem K.O. na jednu porážku (ostatní
ustanovení – viz Rozpis), s případnými zápasy o pořadí hráčů vyřazených
v prvním kole dvouher

Nasazení:

dle Rozpisu (nasazuje se 8 ve dvouhrách a SČ, 4 páry v deblech)

Míče:

péřové míčky s korkovou hlavou (dle Směrnice o certifikaci míčů) – vlastní, o
spotřebované míče se dělí rovným dílem oba soupeři

Ceny:

všichni semifinalisté obdrží věcné ceny

Startovné:

Kč 150,- Kč za hráče a disciplínu

Časový rozpis:

losování:
hrací čas:

sobota 8.30 hod. v hale TJ Montas
sobota od 9.00 až 19.00 hod. (orientační čas pro ukončení)
neděle od 9.00 hod. semifinálové zápasy a dále až do
ukončení všech disciplín (očekávané ukončení ve 13 hodin)

Ing. Karel Plánička
předseda TJ Montas
Příloha – formulář přihlášky

Karel Plánička – mobil 724 232 229

