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oLYMPlÁol oĚľĺ ł ulÁoeäev oLoMoucxÉm KRAJI 2022

PROPOZICE

Datum konánĺ:

oľganlzátor:

Mĺsto konánl:

DisciplÍny:

Ředitelturnaje

Hlavnl rozhodči:

Vöková kategoľie:

Počet účastnĺků:

Podmlnky závodů:

trvalého bydliště.

Pravldta; Dle platných pravidel badmintonu - tR
Přihlášky: Prostřednictvĺm přĺslušného kraje na vrchnlho rozhoděĺho

prezident@bad m i nton prerov. cz

Uzávěrka přlhlášek: do 26' 5.2022
časový harmonogram:

Pondělĺ 27. 6.2022

Smíšená ětyřhra - sehránĺ soutěŽe po čtvrtfinále

Dvouhra dĺvek - 1. a 2. kolo ve skupinách

Dvouhra chlapcŮ - 1, a 2' kolo ve skupinách

Útery 28.6.2022
Dvouhra dĺvek - 3. kolo ve skupinách

Dvouhra chlapců - 3. kolo ve skupinách

Čtyřnra chlapců - sehránĺ soutěŽe do semifinále,

27, 6, - 29, 6, 2022

sK BADM|NTON Přerov, z.s.

Přerov

Dvouhry dÍvek a chlapcŮ - skupinový systém s postupem prvnĺch dvou hráö/ů/ek do

vyřazovacĺho pavouka

ttyľnry dĺvek a chlapců - K.o. systém

Smĺšená čtyřhra - K'o. systém

lng. Jiřĺ Pavelka

+ 420 603 162282
prezident@bad m inton prerov. cz

Bude uröen tgas
Dĺvky a chlapci (rok narozen!2007 a mladšĺ)

Každý kraj můŽe nominovat maximálně 2 dĺvky a 2 chlapce a 1 trenéra, celkem 5

osob za kĘ
Úěastnit se mohou pouze závodnĺci nominovanĺ přĺslušným krajem dle mlsta

v kopii na

Kľcrjsky uřoc| olonlouckoho kroJe
Joľorrlolrkovcr 40o
770 an atl^,1a^,,.

ľ.lrol u bovo@olkroj.cz
oclrl.olylnpic.cz
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zápasy o 5, _ 6. mĺsto

ttyřnra dĺvek - sehránĺ soutěŽe do semifinále,

zápasy o 5' - 6. mĺsto

Smĺšená ötyřhra - ětvrtfinále, semifinále

Dvouhra dĺvky a chlapci - 1. kolo pavouka

Středa 29.6.2022

Smĺšená čtyřhra - finále' zápas o 3. mĺsto, zápasy o 5' - 6' mĺsto

Dvouhra dívek - čtvrtfinále, semifinále, finále, zápas o 3, mĺsto, zápasy o 5, - 6,

mĺsto

Dvouhra chlapcŮ _ ětvrtfinále, semifinále, finále, zápas o 3. mĺsto, zápasy o 5. - 6
mĺsto

Čtyrnra chlapcťl - semifinále, finále, zápas o 3. mĺsto

Ötyřhra dĺvek - semifinále, finále, zápas o 3. mĺsto

ZahĄeni soutěŽí je stanoveno pro všechny dny na 9:00. Rozlosovánĺ a detailnĺ

časový program na www.tournamentsoftware.com.

tasový harmonogram můŽe být upraven dle vysĺlánĺ ÖT

Námitky: Podávajĺ se vrchnĺmu rozhodčĺmu soutěŽe společně s vkladem 500,- Kč do 20 minut

po ukončenĺ rozporovaného zápasu. U zamĺtnutých námitek vklad propadá ve

prospěch pořadatele

Vyhlášenĺ výsledků: vyhlášenĺ výsledkŮ v areálu do 30 minut po skončeníturnaje, předání medaili a

diplomů proběhne dle celkového programu LODM

ceny: soutěŽĺcĺ na 1. - 3' mĺstě obdrŽí medaili a diplom

soutěŽĺcĺ na 4' - 6. mĺstě obdrŽĺ diplom

Zdravotnĺ za|lštěnĺ: po celou dobu turnaje bude zajištěna zdravotnĺ služba

Schváll!:

za Český badmintonový

JiřlPavelka

v,..,...,.,.., /,dne 2021
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