PROPOZICE
turnaje GPD jednotlivců kategorie U 15
a neregistrovaní U15 - dvouhry
otevřený turnaj

SK Badminton Tábor

Pořadatel:

SK Badminton Tábor
Ing.Libor Kadeřávek – mobil: 725 764 695
www.skbadmintontabor.cz

Místo:

Gymnázium Pierra de Coubertina,
Tábor –tělocvična – nová hala
Náměstí Františka Křižíka 860 , Tábor
parkujte v parkovacím domě (nejlevnější parkování 40,-Kč /den)
hned za Gymnáziem u hráze ,
nebo až za Jordánem (tam není vyhrazené parkování )

Termíny:

22. 11. 2015 – neděle !!!

Startovné:

dvouhry
párové disciplíny

Podmínky účasti :

Právo účasti:

70,- Kč za hráče a disciplínu
30,- Kč za hráče a disciplínu

Vyplněná startovní listina poslaná vrchnímu rozhodčímu
do PÁTKU do 16.00 hod. před daným turnajem
Dopište do startovní listiny hráče , kteří budou hrát čtyřhry a
mixy .
Hráči a hráčky kategorie U15 a U13 neb řádně postaršení
s platnou hráčskou licencí a zdravot.prohlídkou.
Nesmí startovat první 4 hráči a 4 hráčky jihoč.oblasti aktuálního
průběž. žebříčku dvouher. Turnaj je otevřen i pro hráče z jiných
oblastí. Hráčům jiných oblastí nesmí být povolen start, pokud jejich
umístění na posledním celostátním platném žebříčku dvouher je vyšší
než umístění 8. hráče a 8. hráčky z aktuálního platného žebříčku
dvouher Jihočeského kraje.
Všichni za nimi mohou hrát. V párov.disciplínách platí start dle
dvouher !

NEREGISTROVANÍ : Účast hráčů a hráček není nijak omezena .
Turnaj je otevřený pro všechny zájemce!

Přihlášky : Přihlášení e-mailem VŽDY DO PÁTKU DO 16.00 HOD. před daným
turnajem /hlavně hráče kteří nejsou v žebříčku/
Dopište do startovní listiny hráče , kteří budou hrát čtyřhry a mixy .
Prosím o vyplněnou startovní listinu vč. umístění v žebříčku .
urychlíte přípravu losování i když nepřijedou tak rychlejší je mazat než
dopisovat jména ,datumy narození,oddíl - hráči startují na vlastní
odpovědnost /rodičů/ pokud nemají platnou lékařskou prohlídku u sebe
v době konání turnaje .
(nereg. – se mohou přihlásit v den turnaje ) .

Herní systém:

Soutěží se ve všech disciplinách (dvouhra chlapců a dívek, čtyřhra
Systém skupinový pro všechny
chlapců a dívek, smíšená čtyřhra).
disciplíny .
Minimálně 3-4 zápasy pro hráče ve dvouhře . Změna
systému losování může zvolit vrchní rozhodčí turnaje .

Losování:

při nasazení se bude přihlížet k aktuálnímu žebříčku U-15 .
Losování proběhne po uzávěrce přihlášek v pátek – všechny disciplíny.

Program:

830 prezentace
845 kontrola hráčů
900 zahájení turnaje

Ubytování a občerstvení:

Pořadatel nezajišťuje.

Podmínky účasti: Řádně vyplněná startovní listina poslaná dle podmínek a pak předaná
při prezentaci.

Míče:

Podle platného Rozpisu soutěží JčBaS 2015/2016 - péřové .
Míče dodává pořadatel .

Hospodářské podmínky: Hráči startují na vlastní náklady nebo na náklady jednoty/klubu.
Ceny:

pro hráče a hráčky na prvních třech místech v každé disciplíně budou
připraveny diplomy a ceny .

Vrchní rozhodčí: Ing.Libor Kadeřávek
Vedení turnaje a kontakty na pořadatele:

Ing.Libor Kadeřávek
mobil : 725 764 695
e-mail : libor.kaderavek@seznam.cz
www.skbadmintontabor.cz

GRANTEM TURNAJE JE
Partneři SK Badminton Tábor :

