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Propozice na TURNAJ DEBLŮ 

a MIXŮ NEREGISTROVANÝCH 

31.10.2015 v Teplicích 
 

 Badmintonový klub Goram Teplice pořádá dne 31.března 2015  již 9. turnaj mužských, ženských 
deblů a mixů v ZŠ Metelkovo náměstí 968 v Teplicích pro NEREGISTROVANÉ. 
 

Místo konání : tělocvična – 4 kurty (www.zsmetelkovo.cz / tělocvična ) 
ZŠ s rozšířenou výukou cizích jazyků, Metelkovo náměstí 968, 415 03 
Teplice  
( mapa Google zde ; mapa Seznam zde ; 50°38'51.536"N, 13°50'14.805"E ) 
 

Časový harmonogram :     
 
8:30 – 8:45 hod.    - prezentace 

v 8:45 hod.       - losování 

v 9:00 hod.       - začátek hraní 

v 18:00 – 18:30 hod. - konec 

 
Disciplíny :  pánská a dámská čtyřhra /debly, mixy 
 

Účast : 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 a nikdy nehráli turnaje dospělých 
kategorie B a vyšší. 

 

Systém turnaje : Hraje se dle oficiálních pravidel Českého badmintonového svazu. Švýcarský 
systém na 6 až 7 kol (dle počtu přihlášených). Možná změna pravidel na 
základě počtu přihlášených. 

 

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

 

Startovné : 250,- Kč/os. v případě účasti v obou disciplínách (mix + debl) 
 150,- Kč/os. v případě účasti pouze v jedné disciplíně ( mix nebo debl)  
 

Přihlášky : Přihlášky posílejte na  fiserova.lenka@prestigeproducts.cz  

 
                                       Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení hráče, telefonní kontakt,e-mail  
                                       a disciplíny,do kterých je hráč přihlášen. 

Tel. +420 603 365106 / Lenka Fišerová, uzávěrka přihlášek :  29.10.2015. 
Zasláním přihlášky zároveň potvrzujete souhlas se zněním propozic a to, že 
vyhovujete požadavkům na účast. 

 

Cíl turnaje :  Cílem turnaje je především se dobře pobavit a zahrát si :D 
 

Ceny :   Poháry, medaile pro vítěze a věcné ceny od sponzorských firem. 
 

Další :   Účast na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost. 
 

Organizátor :  Lenka Fišerová / +420 603 365 106 

http://www.zsmetelkovo.cz/
http://www.zsmetelkovo.cz/virtualniprohlidka/VirtualTour_ZSMetelkovo.html
https://maps.google.cz/maps?q=Z%C3%A1kladn%C3%AD+%C5%A1kola+s+roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%BDm+vyu%C4%8Dov%C3%A1n%C3%ADm+ciz%C3%ADch+jazyk%C5%AF,+Metelkovo+n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD+968,+Trnovany,+415+01+Teplice&hl=cs&ie=UTF8&ll=50.648209,13.837473&spn=0.008259,0.01929&sll=50.644961,13.82337&sspn=0.066075,0.154324&oq=Z%C3%A1kladn%C3%AD+Metelkovo+n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD+968+415+01++Teplice&brcurrent=5,0,0&hq=Z%C3%A1kladn%C3%AD+%C5%A1kola+s+roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%BDm+vyu%C4%8Dov%C3%A1n%C3%ADm+ciz%C3%ADch+jazyk%C5%AF,&hnear=Metelkovo+n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD+968,+415+01+Teplice&t=m&z=16&iwloc=A
http://www.mapy.cz/#!q=Metelkovo%2520n%25C3%25A1m%25C4%259Bst%25C3%25AD%2520968%2520415%252001%2520%2520Teplice&t=s&x=13.840657&y=50.647734&z=15&qp=13.834174_50.646217_13.840508_50.648888_16&d=addr_10892468_1
http://www.czechbadminton.cz/pravidla-rady
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsk%C3%BD_syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsk%C3%BD_syst%C3%A9m
mailto:fiserova.lenka@prestigeproducts.cz

