PROPOZICE
NA TURNAJ PŘÍPRAVEK
a neregistrovaných U13 a U15 dvouhry a reg.U13 a U15
- dvouhry
otevřené turnaje
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:

23. 05. 2015 – sobota !!!

Startovné:

50,-Kč za hráče

Kategorie : PŘÍPRAVKY :
- ročník 2004 a 2005
- ročník 2006 a mladší
Účast hráčů a hráček není nijak omezena (turnaj je určen pro hráče ,kteří
začli hrát nyní od září).Není nutná hráčská licence ČBaS.
Turnaj je otevřený pro všechny zájemce!

Kategorie : U13 – REGISTROVANÍ a NEREGISTROVANÍ :
- ročník 2002 a 2003 a mladší
NEREGISTROVANÍ : Účast hráčů a hráček není nijak omezena .
Turnaj je otevřený pro všechny zájemce!
REGISTROVANÍ : Hráči a hráčky kategorie U13 a mladší s platnou
hráčskou licencí a zdravot.prohlídkou. (turnaj je určen pro hráče z oddílu
SK Badminton Tábor )

Kategorie : U15 – REGISTROVANÍ a NEREGISTROVANÍ :
- ročník 2000 a 2001 a mladší
NEREGISTROVANÍ : Účast hráčů a hráček není nijak omezena .
Turnaj je otevřený pro všechny zájemce!
REGISTROVANÍ : Hráči a hráčky kategorie U15 a mladší s platnou
hráčskou licencí a zdravot.prohlídkou. (turnaj je určen pro hráče z oddílu
SK Badminton Tábor )

Disciplína:

dvouhra dívek a dvouhra chlapců. Pořadatel zvolí podle počtu
účastníků takový systém, který zajistí každému účastníkovi sehrání
nejméně tří zápasů.

Losování:

při nasazení do prvního kola se bude přihlížet k aktuálnímu
žebříčku U-13 a U15.

Program:

830 prezentace
845 losování
900 zahájení turnaje

Ubytování a občerstvení:
Pořadatel nezajišťuje.
Podmínky účasti: Řádně vyplněná startovní listina předaná při prezentaci.
Přihlášky : Přihlášení e-mailem VŽDY DO PÁTKU DO 16.00 HOD. před daným
turnajem /hlavně hráče kteří nejsou 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

Míče:

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 kategorii budou v
každém kole připraveny diplomy a pro všechny účastníky přípravek navíc
připraveny drobné 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 :

