PROPOZICE

turnaje GPC U15 – otevřený
Pořadatel:

TJ Sokol České Budějovice
oddíl badmintonu

TJ S TJ Sok. Č.Budějovice

Čes oddíl badmintonu

Místo:

sokolovna, Sokolský ostrov ,Č.Buděj.
5 kurtů
Příchod bočním vchodem v podjezdu ,parkujte bezplatně za sokolovnou
u plovárny, příjezd k plovárně silnicí podél řeky hned u dlouhého mostu
parkování zdarma u plovárny ,parkoviště před sokolovnou je placené

Termín:

13. 4. 2019 – sobota

Právo účasti:

Hráči a hráčky kategorie U15 a o kategorii nižší s platnou hráčskou licencí a
zdravotní prohlídkou. Nesmí startovat hráči s umístněním do 12.místa na
celostátním žebříčku ke dni 4.4.2019
Maximálně 28 + 28 hráčů a hráček
Podmínky účasti : řádně vyplněná startovní listina předaná při prezentaci i když jste ji již zaslali
Přihlášky :
Přihlášky všech hráčů zasílají oddíly na start.listině do pondělí e-mailem na
sokol.cb@seznam.cz
Seznam přihlášek : dostanou oddíly na adresu ze které poslaly přihlášku-start.listinu. Dále bude
seznam vyvěšen na webu oddílu na nových výsled.stránkách v sekci seznam
přihlášek na turnaj ve středu do 24.00 hod.
Herní systém :
Soutěží se ve všech disciplínách – hraje se vylučovacím systémem KO na jednu
porážku s minimálně jedním zápasem o umístnění
každému účastníkovi zajistí pořad. min. 2 zápasy dvouher i při lich.počtu hráčů
Nasazení :
Dle celost.žebříčku GP před termínem turnaje to je k 4.4. 2019
Míčky :
vlastní,péřové s odpovídajícími let. vlastnostmi dle rozpisu JčBaS 2019 mládež

Hospodářské podmínky : hráči startují na vlastní náklady neb na náklady své TJ /klubu
Startovné :
Časový program:

Vrchní rozhodčí:

80 Kč za hráče ve dvouhře / 50 Kč za hráče v pár. disciplínách /
8:15
8:30
8:40
cca 9:00

otevření haly
prezentace start.listinou předanou vrchnímu rozhodčímu
losování smíš. čtyřhry a dvouher
zahájení turnaje,informace na nástupu 11.00 – 11.30 losování čtyřher
cca 12.30 vybrání startovného.
Roman Vokoun
Vedení turnaje : určí pořádající oddíl

Bufet :
bude otevřen
Ostatní ustanovení : prosíme všechny o přezouvání při příchodu i odchodu u laviček před šatnami,
nehrající použijte návleky na boty

Vedení turnaje a kontakt na pořadatele: Roman Vokoun
Čsl.legií 22, 37006 České Budějovice
Mobil : 606 847 098 e-mail: sokol.cb@seznam.cz

