Sokol Radotín Meteor Praha, Vykoukových 622, 150 00 Praha 5
oddíl b a d m i n t o n u
---------------------------------------------------------------------Propozice

Otevřeného přeboru České obce sokolské v badmintonu
- jednotlivci, kategorie U13 a U15 Datum konání:
Místo konání:

8. - 9. listopadu 2014
tělocvična ZŠ Prachovická 340, 190 17 Praha – Vinoř (vchod
z ulice Opočínská)

Účastníci:

členové sokolských i nesokolských oddílů bez ohledu na výkonnost
(při velkém počtu hráčů si pořadatel vyhrazuje právo dát
přednost členům Sokola – o takovýchto změnách budou zájemci
včas informováni)

Herní systém:
Herní discipliny:

dle počtu účastníků, preference skupinového systému;
dvouhry, čtyřhry, smíšené čtyřhry (pořadatel si vyhrazuje právo
vypustit mix v případě příliš vysokého počtu přihlášených)
Tato skutečnost bude oznámena týden před akcí na kontakty uvedené
v přihláškách.
sobota prezence přihlášených nejpozději do 830,
losování 830- 900
900 zahájení turnaje, hrací doba do 20 hodin
pokračování v neděli od 830 hodin
Předpokládaný časový rozpis bude rozeslán týden před akcí na adresy
uvedené v přihláškách. Při vyšším počtu hráčů je možné, že bude
turnaj rozdělen 8.11. (U13) a 9.11. (U15) – o těchto změnách budou
zájemci včas informováni.
vlastní, v pořadí daném RS ČBaS, minimálně na SF a F všech
disciplín a obou věkových kategorií dodá míčky pořadatel
80 Kč za jednotlivce, pokud je členem sokolského oddílu (bez ohledu
na počet disciplín), 80 Kč za hráče a disciplínu u ostatních hráčů

Časový program:

Míčky:
Startovné:
Ubytování a stravování:

pořadatel zajišťuje pouze ubytování ve vlastních spacích pytlích
v prostorách ZŠ Prachovická 340, 190 17 Praha – Vinoř (50 Kč za
osobu a noc).
Stravování: po dobu turnaje bude v prostorách školy otevřen bufet.
V budově jsou umístěny nápojové automaty. Další možnosti stravování v blízkých restauracích.

Hospod.podmínky:
Řízení turnaje:
Vrchní rozhodčí:

hráči startují na vlastní náklady, příp. na náklady svých oddílů

Přihlášky:

do 30.října (pátek!) včetně – pouze elektronicky na adresu:

členové oddílu badmintonu Sokol Radotín Meteor Praha
Martina Doskočilová

adelazimmerova@seznam.cz, případné dotazy na 721 624 301

Za oddíl badmintonu Sokol Radotín Meteor Praha
Adéla Zimmerová, sekretářka
V Praze 12.října 2014

Přihláška
na Otevřený Přebor ČOS jednotlivců žactva (U13, U15)
------------------------------------------------------------------------------Oddíl:
vedoucí na turnaji:
kontakt (telefon, e-mail):

Seznam hráčů pro soutěž
U13
Dvouhra chlapci

U15
Dvouhra dívky

Dvouhra chlapci

Dvouhra dívky

Čtyřhra chlapci

Čtyřhra chlapci

Čtyřhra dívky

Čtyřhra dívky

Smíšená čtyřhra

Smíšená čtyřhra

Zájem o ubytování v tělocvičně ZŠ Prachovická 340, 190 17 Praha – Vinoř:
(uveďte ano x ne)
Prosíme o upřesnění příjezdu: pátek večer
x
sobota ráno
Informace pro trenéry jednotlivých sokolských i nesokolských oddílů:

Akce je určena především pro hráče, kteří svou
výkonností nestačí na celostátní turnaje a jejich
účasti na turnajích obecně nejsou až tak časté.
Umožněte i jim příležitost poměřit svoji výkonnost
s jinými hráči (registrace hráče není podmínkou).
Za pochopení záměru a spolupráci Vám předem děkuji.
Adéla Zimmerová

