
B A D H O PM A N� 2 0 1 6
On a ona.

Singl i mix v jednom setu.

Turnaj smíšených dvojic v atraktivním systému.

Disciplíny:
Turnaj smíšených párů (1 žena, 1 muž), kombinace singlů + mixů v jednom 
setu do 35 bodů.
Pravidla - set začíná dámským singlem. Poté, co jedna z hráček dosáhne 
10 bodů, nastupuje mužský singl a pokračuje se v odehraném skóre. Poté, 
co jeden z hráčů získá 20 bodů nastupuje mix a set se dohrává do 35 bodů.

Příklad:
Zápas Karla a Věrky proti Bohumilovi s Lízou: Věrka vede v singlu nad Lízou 10:6, dámy 
odcházejí z kurtu. Líza je trošku smutná, ale v singlu pokračují muži. Stav 10:6 promění 
Bohumil na 15:20. Věrka Karla sjede, že její oběť byla zbytečná, ale ještě je čas na 
záchranu. Po dosažení dvacátého bodu proti sobě nastupují v mixu Karel a Věrka proti 
Bohumilovi s Lízou a ten dohrají až do dosažení 35 bodů. V tu chvíli set končí. (… zda 
vyhrál Karel s Věrkou nebo Bohumil s Lízou se už, bohužel, nikdy nedozvíme)

Kdo se může zúčastnit:
Hráči od 18 let, kteří již minimálně 5 let nejsou registrováni v republikovém 
ani zahraničním badmintonovém svazu. Účast je povolena i hráčům, kteří 
sice registrováni jsou (nebo jsou neregistrováni méně než 5 let), ale hrají 
poslední 3 roky nejvýše některou z městských soutěží

Systém turnaje:
Páry budou rozděleny pořadatelem do dvou kategorií podle výkonnosti. 
Obě kategorie budou hrát švýcarským systémem. Počet kol pořadatel určí 
až podle počtu přihlášených, garantujeme však minimálně 7 kol.

Míče:
Hraje se žlutými plastovými míčky Yonex Mavis 350 (modrý pruh - střední 
rychlost). Míče dodá pořadatel.

Občerstvení:
Drobné občerstvení v ceně startovného.

SOUTĚŽ o nejlepší BUCHTU !!!
Získáš "buchtovné" - tj. slevu 50,- Kč ze startovného.
Upeč a přivez něco dobrého podle receptu z rodinné pokladnice 
(alespoň o velikosti klasického plechu nebo větší dortové formy ) a budeš 
zařazen do soutěže. Pro vítěze, kterého určí sami konzumující hráči, 
máme připravenou věcnou cenu.

Ceny:
Věcné ceny od sponzorů.

Kdy:

 sobota  23. 4. 2016

 začátek  10:00 hodin

prezentace 9:30 - 9:50 hodin

Kde:

 Ústí nad Labem,

Sportovní hala PF UJEP

České mládeže 8

Startovné:

250,- Kč/osobu

platí se v den turnaje

Přihlášky:

majahudova@gmail.com

do 19. 4. 2016

požadované údaje jsou

jméno, příjmení a e-mail

Kontakt:

Mája Hůdová

majahudova@gmail.com

724 065 446

Těšíme se na vás!
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