
 

 

 

OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE V OLOMOUCKÉM KRAJI 2022 

PROPOZICE  

BADMINTON  

 

Datum konání:   27. 6. – 29. 6. 2022   

Organizátor:    SK BADMINTON Přerov, z.s. 

Místo konání:   Přerov 

Disciplíny:     Dvouhry dívek a chlapců – skupinový systém s postupem prvních dvou hráč/ů/ek do 

vyřazovacího pavouka 

   Čtyřhry dívek a chlapců – K.O. systém 

   Smíšená čtyřhra – K.O. systém 

Ředitel turnaje Ing. Jiří Pavelka 

   + 420 603 162 282 

   prezident@badmintonprerov.cz 

Hlavní rozhodčí:   Bude určen ČBaS  

Věková kategorie:  Dívky a chlapci (rok narození 2007 a mladší)   

Počet účastníků: Každý kraj může nominovat maximálně 2 dívky a 2 chlapce a 1 trenéra, celkem 5 

osob za kraj  

Podmínky závodů: Účastnit se mohou pouze závodníci nominovaní příslušným krajem dle místa 

trvalého bydliště. 

Pravidla:  Dle platných pravidel badmintonu - ČR        

Přihlášky: Prostřednictvím příslušného kraje na vrchního rozhodčího - Terezu Chumchalovou 

(chumchalovatereza@seznam.cz, 728 790 765) v kopii na 

prezident@badmintonprerov.cz  

Uzávěrka přihlášek: do 26. 5. 2022 

Časový harmonogram: 

   Pondělí 27. 6. 2022 

Smíšená čtyřhra – sehrání soutěže po čtvrtfinále 

Dvouhra dívek – 1. a 2. kolo ve skupinách 

Dvouhra chlapců – 1. a 2. kolo ve skupinách 

Úterý 28. 6. 2022 

Dvouhra dívek – 3. kolo ve skupinách 

Dvouhra chlapců – 3. kolo ve skupinách 



 

 

Čtyřhra chlapců – sehrání soutěže do semifinále, 

zápasy o 5. – 6. místo 

Čtyřhra dívek – sehrání soutěže do semifinále, 

zápasy o 5. – 6. místo 

Smíšená čtyřhra – čtvrtfinále, semifinále 

Dvouhra dívky a chlapci – 1. kolo pavouka 

  

Středa 29. 6. 2022 

Smíšená čtyřhra – finále, zápas o 3. místo, zápasy o 5. – 6. místo 

Dvouhra dívek – čtvrtfinále, semifinále, finále, zápas o 3. místo, zápasy o 5. – 6. 

místo 

Dvouhra chlapců -  čtvrtfinále, semifinále, finále, zápas o 3. místo, zápasy o 5. – 6. 

místo 

Čtyřhra chlapců – semifinále, finále, zápas o 3. místo 

Čtyřhra dívek – semifinále, finále, zápas o 3. místo 

 

Zahájení soutěží je stanoveno pro všechny dny na 9:00. Rozlosování a detailní 

časový program na www.tournamentsoftware.com.  

Časový harmonogram může být upraven dle vysílání ČT 

Námitky: Podávají se vrchnímu rozhodčímu soutěže společně s vkladem 500,- Kč do 20 minut 

po ukončení rozporovaného zápasu. U zamítnutých námitek vklad propadá ve 

prospěch pořadatele   

Vyhlášení výsledků:  vyhlášení výsledků v areálu do 30 minut po skončení turnaje, předání medailí a 

diplomů proběhne dle celkového programu LODM  

Ceny:    soutěžící na 1. – 3. místě obdrží medaili a diplom  

 soutěžící na 4. – 6. místě obdrží diplom  

Zdravotní zajištění: po celou dobu turnaje bude zajištěna zdravotní služba  

 

 

 

 

http://www.tournamentsoftware.com/

