T. J. Sokol Plzeň- Doubravka, Hřbitovní 24, 31216 P l z e ň
oddíl b a d m i n t o n u
---------------------------------------------------------------------------------Propozice

Otevřeného přeboru České obce sokolské v badmintonu
- jednotlivci, kategorie U17 a U19 –
(otevřené samostatné turnaje úrovně GPC)
Datum konání:
Místo konání:

8. – 9. listopadu 2014
tělocvičny 25. ZŠ, Chválenická 17, Plzeň (vchod z ulice U Školky);

Účastníci:

členové sokolských i nesokolských oddílů (kategorie do 17 let bez
omezení výkonnosti, kategorie U19 s respektováním ustanovení
b.4 část II Soutěže MČR, GPA,GPB mládeže- RS 2014/15 str. 33)

Herní systém:
Herní discipliny:

dle počtu účastníků
dvouhry, čtyřhry, smíšené čtyřhry

Důležité upozornění: Vybranou disciplínu může hráč absolvovat pouze v jedné věkové kategorii. Start v obou věkových
Časový program:

Míčky:
Startovné:

kategoriích je možný, ale v různých disciplínách.
sobota prezence přihlášených nejpozději do 830,
losování 830- 900
900 zahájení turnaje, hrací doba do 20 hodin
případné pokračování v neděli od 830 hodin
zčásti vlastní, v pořadí daném RS ČBaS, na část soutěže všech disciplín a obou věkových kategorií dodá míčky pořadatel (RSL No3)
60 Kč za hráče a disciplínu

Ubytování a stravování:

pořadatel zajišťuje pouze ubytování ve vlastních spacích pytlích v prostorách TJ Sokol Plzeň – Doubravka, Hřbitovní 24 (50 Kč /os+ noc).
Zájemcům o jiné varianty ubytování pořadatel doporučuje využít
kontaktů uvedených v příloze.
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 3.listopadu (pondělí) včetně – pouze elektronicky na adresu:
miladanovakova@centrum.cz, případné dotazy na 602169692
Termín přihlášek platí i pro hráče z Plzeňského a Karlovarského kraje.

členové oddílu badmintonu T. J. Sokol Doubravka
Milada Nováková

Za oddíl badmintonu T. J. Sokol Doubravka
Jaromír Brychta, předseda

V Plzni 14.října 2014

Přihláška
na Otevřený Přebor ČOS jednotlivců v kategoriích dorostu (U17 – GPC, U19 – GPC )
------------------------------------------------------------------------------Oddíl:
vedoucí na turnaji:
kontakt (telefon, e-mail):

Seznam hráčů pro soutěž
U17
Dvouhra chlapci

U19
Dvouhra dívky

Dvouhra chlapci

Dvouhra dívky

Čtyřhra chlapci

Čtyřhra chlapci

Čtyřhra dívky

Čtyřhra dívky

Smíšená čtyřhra

Smíšená čtyřhra

Zájem o ubytování v tělocvičně T. J. Sokol Doubravka, Hřbitovní 24:
(uveďte ano x ne)
Prosíme o upřesnění příjezdu: pátek večer

x

sobota ráno

Tipy na možné další ubytování (pro případ, že nechcete spát v tělocvičně)
------------------------------------------------------------------------Penzión U Gigantu, Chvojová 8, Plzeň – Doudlevce, tel. p.Petrželka 606652427
Bazén Slovany, ubytovna nám.Gen.Píky, kontakt: 377243578, Mgr.Davídek
davidek@bazenslovany.cz
Ubytovací zařízení Zahradní 21 jedno až čtyřlůžkové pokoje v buňkovém uspořádání,
kontakt na recepci 724343286, 377 443 262

Platba oproti dokladu přímo na jednotlivých ubytovnách.
----------------------------------------oooooooooooooooooooooooo-------------------------------------------

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. S ohledem na skutečnost, že turnaje
jsou zařazeny jako GPC, je podmínkou účasti hráčská licence.
Za pochopení záměru a spolupráci Vám předem děkuji.
Milada Nováková

