Sportovní klub Badminton Český Krumlov, z.s.
Chvalšinská 111, Český Krumlov 38101

pořádá z pověření Českého badmintonového svazu

CELOSTÁTNÍ TURNAJ ŽÁKŮ GPA VĚKOVÉ KATEGORIE U15,
12. - 13. 2. 2022

Termín:

12. – 13. 2. 2022

Místo:

Sportovní hala Český Krumlov, Chvalšinská 111.

Účastníci:

podle Rozpisu soutěží 2022 – mládež. Brán žebříček k 20. 1. 2022.

Systém:

podle Rozpisu soutěží 2022 – mládež s odehráním zápasů o pořadí hráčů
vyřazených v prvních kolech dvouher

Míče:

OLIVER APEX 200 – dodá pořadatel na všechny zápasy.

Nasazení:

podle Rozpisu soutěží 2022 – mládež. Brán žebříček k 20. 1. 2022.

Počet kurtů:

pět hracích mobilních kurtů.

Časový rozpis:

čtvrtek 10. 2. 2022 – losování proběhne ve 20:30 hodin v Penzionu KRUMLOV,
Stinná 620, Český Krumlov
(zveřejněno na https://www.tournamentsoftware.com )
pátek 11. 2. 2022 – příjezd, ubytování
sobota 12. 2. 2022
7:45 – otevření haly pro účastníky
8:20 – prezentace ve sportovní hale
8:55 – slavnostní zahájení
9:00 – zahájení turnaje. Předpokládaný konec 19:30 hodin.
neděle 13. 2. 2022
8:00 – otevření haly pro účastníky
9:00 – semifinálové zápasy dvouher a finálové zápasy všech disciplín
13:00 – předpokládané ukončení mistrovství a předání cen.

Ceny:

všichni semifinalisté obdrží věcné ceny věnované firmou Mixit.

Startovné:

350,- Kč za hráče v disciplíně.

Hospodářské podmínky:
podle Rozpisu soutěží 2022 – mládež.

Řízení turnaje:

SKB Český Krumlov.

Vrchní rozhodčí:

Hana Milisová, email: h.milisova@seznam.cz

Školitel:

Jan Kolář, email: jan_kolar@centrum.cz

Stravování:

v prostorách Sportovní haly je občerstvení s celodenním provozem.

Ubytování:

pořadatel zajišťuje ubytování pouze ve sportovní hale a to na základně došlých
závazných objednávek. Cena za ubytování je 400,- Kč za osobu a noc. Požadavky
na ubytování zasílejte nejpozději do úterý 8. 2. 2022 na emailovou adresu
radek.votava@mybox.cz. Upozorňujeme, že máme omezený počet lůžek, a tak
budeme potvrzovat ubytování podle data došlých objednávek. Po obsazení míst,
která máme zajištěná, si budete muset ubytování zajistiti každý individuálně.

Přihlášky:

prostřednictvím IS ČBaS, do pondělí 31. 1. 2022. Seznam přihlášek bude zveřejněn
na www.tournamentsoftware.com ve čtvrtek 3. 2. 2022.

Hygienická opatření se řídí podle aktuálních nařízení a pokynů pořadatele.
Za SKB Český Krumlov

Radek Votava (724 320 839)

16. ledna 2022, Český Krumlov

Partneři SK Badminton Český Krumlov

Vše o českokrumlovském badmintonu
www.badmintonckrumlov.cz

