
 

Zdravíme všechny hráčky badmintonu. 
 

Náš organizační tým si Vás dovoluje touto cestou předběžně oslovit, zda by jste měly, 

na základě níže uvedených předběžných propozic zájem o ryze dámský singlový turnaj 

Women´s singles "Sten" 
 

 

První turnaj by byl otevřen pro hráčky: 
- bez registrace 

- městského přeboru 

- III. ligy 

- II. ligy (po konzultaci) 

 

Předběžné propozice k 1.turnaji: 
- termín sobota 25.02.2012 v brněnské hale Sprint v čase 09.00 (10.00) až 14.00 (15.00) hod 

- minimálně 8 kol švýcarským systémem na jeden set s ukončením při 21 bodech (např. 21:20) 

(každá hráčka si tak zahraje stejný počet setů) 

- hrálo by se jednotnými péřovými míči (dodávka pořadatele) 

- bodování: za výhru 21:15 a nižší 3 body - soupeřka 0 bodů, za výhru 21:16 a vyšší 2 body - 

soupeřka bere 1 bod 

- cena 350,- Kč na hráčku (obsahuje pronájem kurtů + péřové míče + ceny pro nejlepší) 

- minimální prostoje mezi jednotlivými zápasy - po odehraném setu pauza maximálně 15 - 20 minut 

 

Výše uvedené závisí na počtu přihlášených. Je tak možná změna pravidel. Každopádně Sten turnaje vychází 

ze systému stejného počtu zápasů pro každého a setů hraných minimálně do 21 bodů či až dle pravidel do 

30 bodů, což můžeme zaručit. 

 

V případě Vaší kladné odezvy se budeme těšit na pohodové herní setkání. 

Předem děkujeme za brzké info. 

 

S pozdravem za organizační tým 
Standa Janeček (SK Podolí) 

Juraj Hudák (Sokol Vranovice) 

a určitě i hrající Jitka Nečasová (SK Podolí) 

 

Standa Janeček  
E: sjanecek@email.cz 

 

Případně prosíme i o přeposlání na další hráčky. 

 

 

 
P.S. – V případě kladné odezvy, by následovaly cca jednou za 2 měsíce další turnaje, a to již po vzoru mužských 

singlů ... a to pro 10 žen. Hráčky by se utkávaly systémem každá s každou na jeden plný set.  

 

Pravidla Sten turnajů (pro Ty kdo mají zájem) zde: http://www.badec.cz/stenbrno/ 

 

Nasazení na další turnaje by vycházelo z tohoto většího prvního turnaje, ze kterého vzejde na základě poměru 

vyhraných a prohraných míčů celkové pořadí pro budoucí nasazování. 


