
 PROPOZICE  

                 turnaje minibadmintonu /2009,2010,2011/ 
                                   
                                   -   OPJ U11 -   
                        
 
Pořadatel:  T.J. Sokol České Budějovice  

                                   oddíl badmintonu 
                                    

 

Místo:             Sokolovna u plovárny ,Sokolský ostrov Č. Budějovice – 5 kurtů+1 kurt podium 
                                  Parkujte bezplatně za sokolovnou v ulici u plovárny  ulicí od Dlouhého mostu 

                                  Před sokolovnou je parkoviště placené, příjezd je  Reslovou ul., z Husovy tř.  
Termín:  24. 3. 2019 – neděle                                    

   
Startovné :                 140,- Kč za hráče  

              

Právo účasti:             bez omezení – 3 kategorie dle roč. narození –,minibadminton 2009, 2010,2011                                                                                                                                                                                                                                          
                                    licenci hráči mít nemusí .  

Podmínky účasti:      Vyplněná startovní listina s datumy narození .            

Přihlášky  :                přihlášky, prosím, zasílejte e-mailem do úterý 19.3.2019 
                                                                                       na  sokol.cb@seznam.cz 

Herní systém:          Hrát se bude jen dvouhra. Zvlášt kategorie 2009. Zvlášt 2010 a 2011 

a mladší   doplňková soutěž v minibadmintonu. 
                               V případě nižšího počtu startujících budou dva ročníky sloučeny /2010 a 2011/  

                                Vyhodnocení bude provedeno zvlášt dle ročníků.   
                                Systém skupinový. Minimálně 4 zápasy pro hráče při počtu 5 hráčů v kategorii  

                                hřiště zkrácené a síť snížená dle pravidel minibadmintonu  
                                 

 Seznam přihlášek : dostanou oddíly na adresu ze které poslaly přihlášku-start.listinu. ve středu do 

24.00 hod. Dále bude seznam vyvěšen na webu oddílu na nových 
výsled.stránkách v sekci seznam přihlášek na turnaj                                

                                     

Míče:                          Míče dodávají soupeři rovným dílem. Péřové s korkovou hlavou 
                                   s odpovídajícími let. vlastnostmi.   

Hospodářské podmínky:  Hráči startují na vlastní náklady nebo na náklady jednoty/klubu.   
Časový program: 8:15 otevření haly 

   8:30 prezentace startovní listinou vrchnímu rozhodčímu 

8:40 losování      9.00   informace ,zahájení turnaje  
                                   Vyhodnocení turnaje bude po odehrání posledního zápasu turnaje                                                                                                                      
Vrchní rozhodčí: Roman Vokoun     Řízení soutěží :  určí pořádající oddíl   
Ceny :                          pro první 4 hráče v každé   kategorii  diplom , medaile 

Postup :                      bude-li MČR ,tak dle postup.klíče postupují nejlepší z tohoto přeboru. 
                                     

Zvláštní ustanovení :  -  u laviček před šatnami nutno nazout návleky  neb se přezout do sálovek  

                                       Děkujeme.                                                                                                 
    
Za Sokol České Budějovice 
 

Roman Vokoun - předseda 

Čsl.legií 22, 370 06 České Budějovice 
Mobil: 606 847 098 

e-mail: sokol.cb@seznam.cz 
 

TJ S TJ Sok. Č.Budějovice 

 Čes  oddíl badmintonu 
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