Propozice GP E kategorie U 11 a Open nebodovaný
turnaj kategorie U 9
SKP Kometa Brno
Pořadatel:
Termín:
Místo:

SKP Kometa Brno RS badminton
sobota 9. Prosince 2017
Hala Badminton-Líšeň, areál bývalého Zetoru, Úlehlova 3050/16
6 kurtů www.badmintonlisen.cz
Vr. rozhodčí:
Doubravka Brávková
Řízení turnaje: členové SKP Kometa Brno RS badminton
Disciplíny:
dvouhra chlapců a dvouhra dívek
Účastníci:
U 11 - bez omezení výkonosti, podmínkou je platná licence
ČBaS a zaslání přihlášky ve stanoveném termínu, turnaj je
otevřený i pro hráče jiných oblastí, na turnaji mohou startovat i
hráči, kteří nejsou občany ČR a nemají licenci ČBaS, ale bez
nároků na zisk bodů. Ročníky 2007 a 2008. Kurty 1,2,3 a 4.
U 9 - bez omezení výkonosti, není nutná registrace, ročníky
2009 a mladší. Turnaj je
otevřený pro registrované i neregistrované hráče. Hráči budou
na kurtu s výškou sítě 130 cm a se zkráceným hřištěm. (Po
zadní deblovou podávací čáru). Kurty 5 a 6.
Časový rozpis:

Míče:

Herní systém:

Startovné:

8.00-8.30 prezentace hráčů
8.45 losování
9.00 zahájení turnaje
U 11 - vlastní, péřové mají přednost
U 9 – plastové, které dodá pořadatel, popř. vlastní péřové
které mají přednost.
U 11 - turnaj se bude hrát tzv. švýcarským způsobem na dva
hrané sety do 15 bodů bez nastavení. 5 kol.
Počítání dle rozpisu soutěží pro sezónu 2017
U 9 – turnaj se bude hrát tzv. švýcarským způsobem na dva
hrané sety do 11 bodů bez nastavení. 5 kol. V případě nižší
účasti budou hrát chlapci a dívky v jedné kategorii, ale
vyhlášení výsledků bude pro chlapce a dívky zvlášť.
200,- Kč za hráče

Přihlášky :

pouze na email kometabadec@seznam.cz , do čtvrtka
7.12.2017, přihláška bude potvrzena emailem. Počet účastníku
omezen.

Občerstvení :

na recepci haly (káva, chlazené nápoje, cukrovinky)

Ceny:

U 11 - diplomy za 1. až 3.místo, medaile a drobné ceny
U 9 – medaile za 1. až 3. místo, každý účastník obdrží diplom a
malou pozornost.

Kontakt na pořadatele:

Martin Svoboda, tel: 777 008 698,
email: macasv@seznam.cz
Hanka Pospíšilová, tel: 739 056 86
hana.pospisilova@stottan.com

Upozornění: každý hráč/hráčka se turnaje účastní na vlastní nebezpečí, zodpovědnost a riziko. Dodržuje
pravidla provozovatele sportovního zařízení a řídí se pokyny organizátora turnaje.

