SK VITALITY, z.s.

pořádá Mistrovství ČR jednotlivců v MINIBADMINTONU
Pořadatel:

SK VITALITY, z.s.

Termín:

14 - 15.11.2020

Místo konání:

VITALITY Slezsko, s.r.o.
Sportovní areál Vendryně, čp. 1017, 73994, Vendryně
GPS: 49°39'31.317"N, 18°41’46.129”E
www.vitalityslezsko.cz

Přihlášky:

přes IS CZECHBADMINTONU - do 6. 11. 2020, 23:59

Oblastní nominace:

Oblastní svazy jsou povinny nahlásit své nominace dle kritérií RS do
neděle 8.11.2020

Prezence:

8:00 - 8:30

Zahájení turnaje:

9:00

Řízení turnaje:

členové SK VITALITY, z.s.

Vrchní rozhodčí:

Eva Havlová

Organizace:

členové pořádajícího oddílu, osoba znalá první pomoc zajištěna

Míče:
‣ péřové s korkovou hlavou
‣ od čtvrtfinále dodá pořadatel
‣ spotřebované míče se dělí rovným dílem
‣ povolené míče dle směrnice ČBaS
Technická ustanovení:
Předpis:
‣ Hraje se podle Soutěžního řádu, Pravidel badmintonu pro minibadminton, ustanovení
tohoto Rozpisu soutěží minibadmintonu a propozic turnajů
Účastníci:
• Hráči a hráčky s právem startu dle předpisu ČBaS (Rozpis soutěží Minibadmintonu 2020

( https://czechbadminton.cz/files/autor/rozpis_soutezi_minibadminton_2020_0.pdf )
‣ s platnou licencí
• 48 hráčů, 48 hráček

Disciplíny
‣

Dvouhry chlapců a dívek

Časový rozpis:
‣

Dvouhry kluků a dívek

‣

Sobota 14/11
‣

do 8.30 kontrolní prezence

‣

8.45 losování turnaje

‣

9.00 zahájení, předpokládaná hrací doba (skupiny, 1.kolo k.o.) do 18.30 h d

‣

Neděle 15/11
‣

9.30 pokračování soutěže (osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále)

‣

Předpokládaný čas vyhlášení výsledků a zakončení turnaje ve 12 hodin

Hospodářské podmínky
‣

Hráči startuje na vlastní náklady nebo na náklady vysílajících oddílů/klubů

Startovné:
- U11 - 250 Kč

Ubytování
‣

Ubytování si účastníci zajišťují sami, doporučujeme využít ubytovací zařízení uvedených
níže
‣

Hotel Vitality - www.hotelvitality.cz (4* hotel přímo v areálu)

‣

Penzion Ovečka - www.penzionovecka.cz (cca 15 min. autem)

Občerstvení:
‣ V V prostorách sportovního areálu je restaurace

Přihlášky:
‣ Přihlášky přijímáme přes IS CZECHBADMINTONU do 6/11/2020

Ceny:
‣ Vítězové dvouher získají titul Mistr ČR v minibadmintonu, semifinalisté obdrží medaile a
diplomy věnované Českým badmintonovým svazem a ceny věnované pořadatelem.
Všichni účastníci obdrží drobnou pozornost.

Bližší informace:
Organizace turnaje
‣ Eva Havlová / 732 272 098 / ewsonek.husarova@gmail.com
Technické záležitosti
‣ Petr Szewieczek / 776 670 207 / petr.szewieczek@vitalityslezsko.cz
‣ Karel Kozielek / 731 444 854 / karel.kozielek@vitalityslezsko.cz

Hygienická opatření dle aktuálních nařízení.
Sledujte prosím naše web. stránky popř. FB profil.
( www.sportvitality.cz ), FB profil ( https://www.facebook.com/vitality.slezsko ).

