SK VITALITY, z.s.

pořádá kvalifikační turnaj pro kat. U11 (uzavřený)
a turnaj kategorie GPC U17
Pořadatel:

SK VITALITY, z.s.

Termín:

5. září 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:

e-mailem do 2. 9. 2020, 23:59

Prezentace:

8:00 - 8:30

Zahájení turnaje:

9:00

Řízení turnaje:

členové SK VITALITY, z.s.

Vrchní rozhodčí:

Petr Szewieczek

Míče:

vlastní péřové s korkovou hlavou - spotřebované míče se dělí
rovným dílem, dle směrnice ČBaS

Technická ustanovení:
Kategorie U11
‣ hraje se podle soutěžního řádu, pravidel badmintonu pro minibadminton (k nahlédnutí
na stránkách ČBaS), ustanovení tohoto rozpisu soutěží minibadmintonu a propozic turnaje
‣ koučink - ze strany doprovodu (rodič, trenér) je POVOLEN pouze mezi sety, jinak se
koučovat NESMÍ
‣ výška sítě - 140 cm
Kategorie U17
U párových disciplín uvádějte také volné hráče, u kterých chcete případně přiřadit spoluhráče,
požadavky na úpravu složení párových disciplín budou přijímány do 4.9.2020, 18.00 hodin,
pozdější změny již nebudou akceptovány a volní hráči budou spárováni dle žebříčku.
Účastníci:
• turnaj je pro děti v kategorií U11 (s platnou hráčskou licencí a platnou lékařskou

prohlídkou)
• pouze hráči Moravskoslezské oblasti
• hráči narození 1.1.2010 a později
• turnaj je pro hráče v kategorii U17 (s platnou hráčskou licencí a platnou lékařskou

Systém hry:
Kategorie U11
‣

Dle rozpisu minibadmintonu 2020. Doporučujeme důkladné prostudování. Upřesnění podle
počtu přihlášených hráčů, hráček

‣

švýcar na minimálně 5 kol nebo skupinově podle účastníků

Kategorie U17
‣

Hraje se vyřazovacím způsobem na dva vítězné sety do 21 bodů s případným zápasem o
pořadí hráčů vyřazených v prvním kole dvouher (při nižším počtu účastníků)

‣

Nasazení - podle žebříčku ČBaS

Disciplíny
Kategorie U11
‣

dvouhry kluků a dívek

Kategorie U17
‣

Dvouhra, čtyřhra a smíšená čtyřhra

Startovné:
- U11 - 100 Kč
- U17 - 150 Kč (dvouhra), 100 Kč (čtyřhra), 100 (mix), všechny tři disciplíny - 250 Kč
Startovní listina:
- bude zveřejněna nejpozději ve čtvrtek 3.9.2020 ve 23.59 hodin na
www.tournamentsoftware.com.
- po zveřejnění startovní listiny lze hráče odhlásit jen pod pokutou zaplacení startovného

Občerstvení:
• v prostorách sportovního areálu je restaurace

Kontakt:
‣ přihlášky přijímáme pouze přes IS ČBaS
Bližší informace:
‣ Petr Szewieczek / 776 670 207 / petr.szewieczek@vitalityslezsko.cz
V případě, že bude na turnaji více než 100 osob, musí mít nehrající hráči a doprovod roušky.

