PROPOZICE TURNAJE

HolomóckE

cédo

SK UP Olomouc, oddíl badmintonu, a Badminton Akademie Olomouc
pořádají badmintonové turnaje kategorie Grand prix C a Grand prix D
termín:

dne 6. října 2018 (sobota)

místo:

v Olomouci, ulice Na Střelnici 37, badmintonová hala Milo (5 kurtů)
https://mapy.cz/zakladni?x=17.2499452&y=49.6002203&z=18&source=addr&id=11691477

časový rozpis: od 08:00 hod. - možnost rozehrání v hale a ověření prezence
08:45 hod. losování turnaje Grand Prix C
09:00 hod. zahájení turnaje Grand Prix C
přibližně od 11:45 hod. prezentace hráčů do turnaje Grand Prix D a jeho nalosování
přibližně od 12:00 hod. zahájení turnaje Grand Prix D (podle situace v turnaji C)
disciplíny:

dvouhra mužů, dvouhra žen, čtyřhra mužů, čtyřhra žen, smíšená čtyřhra

právo účasti:

pro turnaj GP C hráči s platnou licencí ČBaS, kteří mají právo startu v kategorii dospělých
pro turnaj GP D hráči s platnou licencí ČBaS, kteří mají právo startu v kategorii dospělých,
avšak s omezením startu hráčů:
- na soupisce týmu Extraligy nebo 1. ligy
- nejlepších 25 % hráčů či hráček dle aktuálního žebříčku příslušné disciplíny
(Limitní pozice na žebříčku je vypočtena jako počet hráčů na žebříčku x 0,25. Jedná se o celé číslo nebo číslo
zaokrouhlené dolů.)

- na aktuálním žebříčku U19 na 1. - 16 místě v jakékoliv kategorii
Omezení neplatí pro hráče a hráčky starší 40 let.
míče:

vlastní, dle soutěžního řádu

hrací systém:

systém K.O. se zápasy o pořadí (snaha garantovat dva zápasy v každé disciplíně),
nebo skupinový systém v případě malého počtu účastníků v disciplíně

startovné:

100 Kč za osobu a disciplínu

ostatní:

Úspěch v každé disciplíně bude odměněn cenami značky A.W. olomoucké tvarůžky!
V hale bude zajištěno občerstvení a Wi-Fi, ale ve vzdálenosti 30 m od haly se nachází pizzerie a
nedaleko i prodejny Pennymarket a Lidl.
Pískání zápasů bude odměněno drobným obnosem.

organizace turnaje:

Petr Jedzok

vrchní rozhodčí:

Petr Jedzok, Tereza Chumchalová

kontakt a přihlášky:

do 23:59 hod. dne 04.10.2018 na e-mail: jedza@centrum.cz
případně SMSkou na 608 165 315

