
Všeobecná ustanovení

Termín:  sobota a neděle 7. a 8. března 2020

Pořadatel:  TJ Sokol Polabiny Pardubice, oddíl badmintonu

Místo konání:  hala Univerzity Pardubice, Kunětická 92, Pardubice, GPS: 50.0471347N, 15.7722381E

Parkování:  možné pod halou univerzity, příjezd areálem univerzity z ulice Studentská

Vedení turnaje:  hlavní pořadatel: Martin Janoušek, Petr Urbanec

 vrchní rozhodčí:  Livie Lubinová

Časový program: pátek 
 17:00 losování v hale Univerzity Pardubice
 18:00 zveřejnění časového plánu turnaje (1. a 2. kolo smíšené čtyřhry a dvouher)

 sobota
 8:15  otevření haly 
 8:45  zahájení turnaje
 9:00–20:00  hrací čas

  Jednotlivé disciplíny budou odehrány v pořadí: smíšená čtyřhra, dvouhry, čtyřhry. 
O sobotním předehrání semifinálových zápasů v párových disciplínách rozhoduje vrchní 
rozhodčí.

 neděle
 8:30 semifinálové zápasy a dále až do ukončení všech disciplín

Hospodářské  Startovné: dvouhra 250 Kč za hráče, čtyřhra a mix 200 Kč za hráče  
podmínky (startovné se vybírá výhradně v hotovosti na místě, vždy za celý oddíl dohromady) 
a ceny:

  Ceny: Hráči na prvních třech místech jednotlivých disciplín obdrží medaile, diplom a ceny.

Přihlášky:  Přihlášky zasílejte na předepsaném formuláři na adresu livie.lubinova@gmail.com, v kopii 
na rozhodci@tjpolabiny.cz nejpozději do pondělí 24. února 2020 včetně.

 Zveřejnění na webu tournamentsoftware.com:
 • seznam přihlášek ve čtvrtek 27. února 2020
 • startovní listina nejpozději v neděli 1. března 2020 do 18:00.

 Odhlásit hráče je možné e ‑mailem, a to nejpozději do úterý 3. března 2020 do 24:00.

Propozice GPB U15
7. – 8. 3. 2020, Pardubice



Technická ustanovení

Předpis:   turnaj je řízen dle Soutěžního řádu ČBaS, Rozpisu soutěžní sezóny mládeže 2020 (dále jen Rozpis 
soutěží) a pravidel badmintonu

Disciplíny:  dvouhra chlapců, dvouhra dívek, čtyřhra chlapců, čtyřhra dívek, smíšená čtyřhra

Právo startu:   hráči kategorie U15 (narození 1. 1. 2006 a později) s platnou licencí ČBaS s omezením max. počtu 
hráčů, hráč/pár s udělenou DK

Maximální  32 chlapců a 32 děvčat ve dvouhrách, 24 párů ve čtyřhrách a 32 párů ve smíšené čtyřhře; 
počet hráčů:   pro právo účasti na turnaji je rozhodující lepší postavení na aktuálním žebříčku platném 3 týdny 

před datem pořádání turnaje

Hrací systém:   vylučovací systém KO na 1 porážku (s jedním zápasem o pořadí hráčů vyřazených v 1. kole 
dvouher)

Nasazení  podle počtu přihlášených hráčů v souladu s Rozpisem soutěží
hráčů:

Míče:    Vlastní, péřové s korkovou hlavou (v souladu se Směrnicí certifikace míčů). O spotřebu míčů 
v zápase se hráči rovnoměrně dělí. Hráč (nebo pár) musí mít před zahájením každého zápasu 
k dispozici minimálně dva míče. Na semifinále a finále poskytne míče YONEX AS‑30 pořadatel.

Občerstvení:  Po celou sobotu bude zajištěno drobné občerstvení v předsálí sportovní haly

za TJ Sokol Polabiny Pardubice Josef Horáček


