
PROPOZICE 
Celostátní turnaj 

VICTOR GRAND PRIX B mladších žáků 
 
Pořadatel:   Karlovarský badmintonový svaz,  z. s.  
 
Termín:   29. 2. – 1. 3. 2020 
 
Místo:   Badminton  aréna, Slovenská 2021/5a, 360 01 Karlovy Vary – 6 kurtů 
 
Účast:  Hráči s právem startu v kategorii U13 splňující podmínky dle „Rozpisu 

soutěžní mládeže 2020“. Při vyšším počtu přihlášených hráčů/párů je pro 
právo účasti na turnaji rozhodující lepší postavení na žebříčku z 6. 2. 2020 

 
Vrchní rozhodčí:  Martina Krocová, tel. 605 303 207, e-mail: martinity@centrum.cz 
 
Vedení turnaje a turnajové informace: Vítězslav Kokoř, tel. 603 526 636 
 
Přihlášky:   Nutno doručit nejpozději do pondělí 17. 2. 2020, 23:59 hod. na e-mail: 

martinity@centrum.cz  a v  kopii na e-mail: info@kabas.cz. 
 
Disciplíny:  Dvouhra, čtyřhra, smíšená čtyřhra 
 
Systém soutěže:  Dle Rozpisu soutěží mládeže 2020 
 
Míče: Péřové s korkovou hlavou – vlastní. Pořadatel dodá míče na semifinálové a finálové zápasy. 
 
Ceny: Všichni medailisté disciplín obdrží diplomy, medaile, poháry a věcné ceny 
 
Startovné: 250,- Kč za hráče a disciplínu 
 
Hospodářské podmínky: Dle Rozpisu soutěží mládeže 2020 
 
Časový rozpis: Sobota 29. 2. 2020 
 7:45 hod. - prezentace v Badminton aréně  
 8:30 hod. – losování 
 9:00 hod. – zahájení zápasů 
      
     Neděle 1. 3. 2020 
 9:00 hod. - semifinálové a finálové zápasy 
 13:00 hod. – předpokládané ukončení mistrovství a předání cen 
 
Občerstvení: Po celou dobu turnaje přímo v hale 
 
Ubytování: Sport hotel Gejzírpark – ubytování přímo vedle haly 

• cena za lůžko a noc 330,- 
• možné dokoupení snídaně - nutno nahlásit na recepci při rezervaci pokoje 
• rezervace na tel. čísle 353 228 695 
• kapacita hotelu - 50 lůžek 

 
Další ubytování  - www.karlovyvary.cz/cs/infocentra 
 
Možnost tréninku v hale: V pátek 28. 2.  je možnost rezervace kurtu v Badminton aréně, 
rezervace na vlastní náklady – dohodnutá cena 100 Kč / kurt / hodina. 
Rezervace na tel. čísle 353 228 695 – při rezervaci uvést, že jste účastníci turnaje GPB 


