
    P R O P O Z I C E  

               Krajský přebor družstev žactva – 2019/3.kolo 
 
Pořadatel:  TJ Sokol České Budějovice  
                                   oddíl badmintonu 

 

Místo:   sokolovna, Sokolský ostrov ,Č.Buděj.  
                                  5 kurtů 

   Příchod bočním vchodem v podjezdu ,parkujte bezplatně za sokolovnou  
                                  u plovárny, příjezd k plovárně silnicí podél řeky hned u dlouhého mostu 

                                  parkoviště před sokolovnou je placené 
 

Termín:  30. 3. 2019 – sobota   

Právo účasti:             přihlášená družstva 
                                                                                                                                                         
Podmínky účasti:      soupiska družstva , vedoucí družstva , platné licence a zdravotní prohlídky 
                                   zaplacené startovné. Vedoucí vyznačí přítomně hráče svého družstva na 

soupisce 

                                   Hráči družstev které mají volný los a nehrají ,rozhodují zápasy.  
Systém turnaje a hodnocení:  V posledním 3. kole v Č. Budějovicích 30.3.2019 se pak hraje ve 

skupinách o konečné 1.-5. místo a o 6.- 9. místo.  Vítěz každého utkání 
získává 3 body, za nerozhodný výsledek získávají oba soupeři 2 body, 

poražený získává 1 bod. Za nesehrané utkání získává družstvo, které utkání 
neodehrálo 0 bodů. Pořadí je určeno: a) počtem získaných bodů, b) rozdílem 

vyhraných a prohraných zápasů, c) rozdílem vyhraných a prohraných setů, d) 

rozdílem vyhraných a prohraných míčů. V případě shody všech kritérií 
rozhoduje los. Všechny body – ukazatele se sčítají k dosud získaným za 1. a 

2.kolo  
Čísla dle umístnění  los :  o 1.-5.místo  1. ČB „A“, 2. Vodňany ,3. Č.K. „C“, 4. Č.K. „B“, 5. Křemže  

                                          o 6.-9.místo    6. ČB „B“, 7. Dobrá Voda ,8. Č.K. „A“, 9. Č.K. „D“  

           1.kolo turnaje : Vodňany –Křemže,  Č.K. „C“- Č.K. „B“ , ČB „B“-Č.K.“D“,  D.Voda- Č.K. „A“                                                               
 
Míčky :                       vlastní,péřové s odpovídajícími let. vlastnostmi , dle rozpisu JčBaS 2019 mládež 
Ceny :        pro 1.-3.druž. pohár a medaile pro hráče , pro všechny hráče ostat.družstev malá medaile  

Hospodářské podmínky :  družstva startují na vlastní náklady neb na náklady své TJ /klubu 
Časový program: 8:15 otevření haly 

   8:30 prezentace soupiskou s vyznačením přítomných hráčů  předanou  

                                             vrchnímu rozhodčímu  
8:40 napsání sestav družstev na 1.kolo  

      cca 9:00 zahájení turnaje,informace na nástupu  
 

Vrchní rozhodčí:  Roman Vokoun          Vedení turnaje :  určí pořádající oddíl   
Bufet :                        bude otevřen    
Ostatní ustanovení :  prosíme všechny o přezouvání při příchodu i odchodu u laviček před šatnami, 
                                  nehrající použijte návleky na boty                                    
 
Vedení turnaje a kontakt  na pořadatele: Roman Vokoun 

      Čsl.legií 22, 37006 České Budějovice   
    Mobil : 606 847 098 e-mail: sokol.cb@seznam.cz                                 
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