
PROPOZICE 
 

Soutěž :   SERIÁL TURNAJŮ PŘÍPRAVEK 
 

SK Badminton Č eský  Krumlov  v y pisuje již IX. ročník turnajů příprav ek. Série těchto turnajů má za cíl umožnit kategorii 
příprav ek možnost soutěžení a prv ní konfrontace mezi sobě rov nými. Turnaje by  také měly  pomoci badmintonov ým 
benjamínkům pochopit podstaty  v lastního badmintonu. 

 
Pořadatel : SKB Č eský  Krumlov  

 
Místo :  Sportov ní hala Č eský  Krumlov ,  

C hv alšinská ulice 111, 381 01 Č eský  Krumlov  
 

Termíny : 1. kolo – sobota 7. března 2009 
2. kolo – sobota 4. dubna 2009 
3. kolo – sobota 2. kv ětna 2009  

 
Kategorie: - ročník 1998 

  - ročník 1999 
  - ročník 2000 a mladší 

Účast hráčů a hráček není nijak v ý konnostně omezena. 
Turnaj je otev řený  pro v šechny  zájemce!!! 

 
Disciplína: dv ouhra dív ek a dv ouhra chlapců. Pořadatel zv olí podle počtu účastníků takov ý  sy stém, který  

zajistí každému účastníkov i sehrání nejméně tří zápasů. 
 

Losování:  Při nasazení do prv ního kola se bude přihlížet k aktuálnímu žebříčku U-13. 
  Nasazov ání do dalších kol bude prov edeno podle v ý sledků kol předchozích. 
 

Program : 830 prezentace  
  845 losov ání 

900 zahájení turnaje 
 
Startovné : 50,- Kč za hráče 
 
Ubytování : je možno si zajistit v  uby tov ně přímo v e Sportov ní hale. C ena je 300,- Kč za osobu a noc. 
 
Hodnocení: Po každém odehraném kole bude stanov eno přesné pořadí. Podle dosaženého pořadí budou účast-

níkům přiděleny  body . 1. místo v  turnaji = 1 bod, 2. místo v  turnaji = 2 body , 3. místo v  turnaji = 
3 body , 4 místo v  turnaji = 4 body  (v  případě umístění na 3. – 4. místě obdrží obě družstv a 4 bo-
dy ), 5. místo v  turnaji = 5 bodů, atd. Č ím lepší umístění, tím méně bodů ….. a tím lépe 
v  konečném hodnocení. C elkov ým v ítězem se hráč (hráčka) s nejnižším počtem bodů. Při rov nosti 
bodů získaný ch v  jednotliv ý ch kolech rozhoduje bilance v zájemný ch zápasů. Nejprv e se porov nají 
zápasy , potom sety  a nakonec součty  míčů v e v zájemný ch zápasech. V  případě, že rov ná bilance 
zápasů, setů i míčů rozhoduje los. Hráč, který  sehrál v íce kol je v  konečném pořadí před absentují-
cím hráčem se stejným počtem bodů. Hráčům, kteří se některého ze sehraný ch kol nezúčastní, se 
počítá umístění na posledním místě v  dotčeném kole. Za poslední místo je počítáno umístění za nej-
horším hráčem, který  se dotčeného kola zúčastnil. Pokud chy bí v íce hráčů, je jim v šem započítáno 
stejné pořadí = poslední místo. 

 
Pořadí po každém odehraném kole bude bez zby tečného prodlení zv eřejněno na klubov ý ch webo-
v ý ch stránkách pořadatele turnajů www.badmintonckrumlov .cz i na oficiálních webov ý ch stránkách 
JčBaS www.badminton-jih.cz 

 
Míče:   míče plastov é – dodá pořadatel. 
 
Ceny: pro hráče a hráčky  na prv ních třech místech v  každé kategorii budou v  každém kole připrav eny  

medaile a diplomy . Po posledním kole budou pro v šechny  účastníky  nav íc připrav eny  drobné ceny . 
 

Kontaktní telefon :  Karel Koty za – mobil: 604 639 610 
 

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI KLUBU 


