
 

Místo konání: sportovní hala gymnázia, Olomouc - Hejčín (Tomkova 45) 
 www.badminton-olomouc.cz 

 
Kategorie: čtyřhry - páry mohou být smíšené 
 
Právo startu: všichni neregistrovaní hráči badmintonu + hráči VI. a V. oblastní ligy 
    počet startujících párů na jednom turnaji je omezen na 20 
 
Systém hry: hraje se podle oficiálních pravidel badmintonu, herní systém je přizpůsoben 

počtu přihlášených párů, každý odehraje minimálně 6 zápasů s dohrávkou o 
celkové pořadí v jednotlivém turnaji 

 
Míče: YonexMavis 350 - zajistí pořadatel 
 
Startovné: 250 Kč za hráče / turnaj 
 
 

Harmonogram sezóny: 

1. kolo SO 1. listopadu 2014  4. kolo NE 22. února 2015  

2. kolo NE 30. listopadu 2014  5. kolo SO 28. března 2015 

3. kolo NE 25. ledna 2015   6. kolo SO 25. dubna 2015 

Vánoční turnaj  SO 20. prosince 2014 

Turnaj Masters  SO 16. května 2015     

+ vyhodnocení sezóny 

Pravidla Badmintonové Tour: 

 

Od listopadu 2014 do dubna 2015 se bude konat celkem 6 obdobných turnajů + turnaj 

vánoční a závěrečný turnaj Masters. Umístění v každém jednotlivém turnaji bude ohodnoceno 

příslušnými body (podle tabulky). Body z jednotlivých turnajů se sčítají, přičemž do celkového 

pořadí budou započítány 4 bodově nejzdařenější výsledky daného páru (možnost nezúčastnit se 

všech turnajů).  

 

Každý hráč může během celé Tour prostřídat maximálně 2 spoluhráče. Rozhoduje součet 

bodů za umístění v jednotlivých turnajích s hráčem, se kterým bylo odehráno nejvíce turnajů, 

pokud nebyly s jedním spoluhráčem odehrány 4 započitatelné z celkových 6 turnajů, budou 

body obou hráčů za umístění v jiném turnaji (jiných turnajích) rozpůleny a připočteny stanovené 

dvojici, a to z turnajů s co možná nejvýhodnějším skóre pro daný pár. 

 

Na každý turnaj je třeba se přihlásit zvlášť. Propozice k jednotlivým turnajům a průběžné 

bodové pořadí můžete sledovat na nástěnce sportovní haly gymnázia v Hejčíně a na webových 

stránkách www.badminton-olomouc.cz a www.badec.cz 

 

 

 

 

Pořadatelé: Eduard Zacha     Miroslav Slavík 

725 922 533      725 575 551 

pohyb@ddmolomouc.cz    info@badmintonolomouc.cz 

 


