
 

POZVÁNKA 
na 4. badmintonový debl (mix) "Sten" turnaj 

BRNO - hala Sprint 

02.07.2011 - 09.00 až 12.00 hod 

V návaznosti na již tradiční a zavedené singlové turnaje Sten, kterých se již zúčastnilo rovných 

80 hráčů je pro Vás připraven 4. badmintonový "Sten" turnaj ve čtyřhrách. 

POZOR ! Tentokrát budou upřednostněny mužské deblové páry.      

V případě nenaplnění kapacity je možno doplnit o mixové páry. 

Filozofie turnaje ve čtyřhrách vychází z již zavedených pravidel klasických singlových turnajů 

"Sten" s tím, že turnaj ve čtyřhrách je určen zejména středně pokročilým hráčům s dobrou 

fyzickou kondicí. Je nutno počítat s tím, že mezi jednotlivými zápasy jsou pouze minimální 

časové prostoje na krátký oddech a případné občerstvení.    

PREZENTACE: 08.30 až 09.00 hod - přímo na kurtech haly Sprint 

 

ÚČAST: středně pokročilé deblové (či mixové páry) - neregistrované či registrované max. do úrovně 

II. ligy (krajské soutěže), které budou případně při účasti mixů sloučeny do jedné kategorie. 

Maximální počet účastníků je omezen na 10 párů. V případě více přihlášených párů budou 

upřednostněny páry, v nichž je alespoň jeden hráč registrovaný v singlových "Sten" turnajích.  

 

HRACÍ ČAS: 09.00 až 12.00 hod na čtyřech kurtech.  

 

HRACÍ MÍČE: péřové Yonex Aerosensa 50 = dodávka organizátora. 

 

CENA: startovné za jeden pár = cca 400 až 430,– Kč. Jedná se čistě o herní náklady zahrnující 

pronájem kurtů a náklady na péřové míčky – neplatí se žádné výdaje navíc. Dle konečné spotřeby 

péřových míčů bude po ukončení turnaje výše uvedená cena upravena na skutečný stav.  

 

SYSTÉM TURNAJE: Každý s každým odehraje jeden set - to znamená, že při počtu 10 párů 

vychází 9 utkání (setů) na pár. Před prvními zápasy bude k dispozici cca 5 minut na rozpinkání – 

před dalšími zápasy se již hráči nerozehrávají a po losu podání se ihned začíná hrát. 

Hraje se dle platných pravidel badmintonu jeden set do 21 bodů 

- v případě stavu 20:20 se pokračuje dále až do výhry o 2 míče 

- v případě, že se dojde až do stavu 29:29 je utkání ukončeno posledním vítězným 30 míčem 

 

Vítězem se stane pár s nejvíce dosaženými vítěznými sety: 

     - při shodě setů u dvou párů rozhoduje o pořadí vzájemný zápas 

     - při shodě setů u třech a více párů rozhoduje poměr míčů započítaný ze všech zápasů (+/- míče)  

V turnaji je tak nutno makat naplno v každém zápase ... Případná změna systému turnaje 

vyhrazena v kompetenci pořadatele s tím, že každý pár odehraje stejný počet zápasů   

 

PŘIHLÁŠENÍ do 30.06.2010 - 11.00 hod přes e-mail: sjanecek@email.cz  
Prosím o závazné přihlášení. Odhlášení na poslední chvíli přináší zbytečné komplikace, případně zvýšení 

nákladů pro ostatní zúčastněné páry. 

Přihlášené páry (sestavu) lze průběžně sledovat na: www.badec.cz/stenbrno/pozvanka-debl-mix/  

Za organizátora "Sten" turnajů Vás všechny srdečně zve Standa Janeček.  

http://www.badec.cz/stenbrno/pozvanka-debl-mix/

