ÚSTEČTÍ PINKÁLISTÉ
ve spolupráci s
www.sportprotebe.cz a www.360s.cz
POŘÁDAJÍ DNE 17. - 18. 9. 2011
PRVNÍ DVOUDENNÍ TURNAJ V BADMINTONU –

MISTROVSTVÍ ÚSTÍ NAD LABEM
NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ 2011
Místo:

Hala Stříbrníky (bývalá hala SKP), Stříbrnická ul. 3131/9, Ústí nad Labem – vedle
hypermarketu Albert, vchod přes vrátnici - Loc: 50°40'36.941"N, 14°2'18.748"E
spojení: trolejbusy č. 53 a 55, směr Severní Terasa nebo Mírová, zastávka Elba
trolejbus č. 52, směr Severní Terasa, zastávka Orlická (u hypermarketu Albert)

Disciplíny:

pánský singl – kategorie Elite a Rookies, dámský singl, mix, pánská a dámská
čtyřhra

Účast:

účastnit se mohou pouze hráči, kteří nejsou registrováni u ČBaS!
Program:
Sobota – 17. 9. 2011
8:00 – 8:15 – prezentace účastníků v párových disciplínách
8:15 – 8:30 – rozlosování a zahájení turnaje
8:30 – zahájení bojů v pánské a dámské čtyřhře, po jejich ukončení se zahájí turnaj
v mixu
cca 19:00 – vyhlášení vítězů – ukončení sobotní části turnaje
Neděle– 18. 9. 2011
8:00 – 8:15 – prezentace účastníků nedělní části turnaje
8:15 – 8:30 – rozlosování singlů
8:30 – zahájení bojů v jednotlivých kategoriích – pánský singl Elite, Rookies a
dámský singl
cca 18:00 – vyhlášení vítězů – ukončení turnaje

Pravidla:

Hraje se dle oficiálních pravidel Českého badmintonového svazu.
Jednotlivé zápasy budou hrány na 2 vítězné sety do 21 bodů – přičemž to bude i
strop. Set tedy může skončit například 21:20.

Disciplíny:

Pánský singl –kategorie Elite a kategorie Rookies
„ŠVÝCARSKÝ SYSTÉM“ – odehráno bude minimálně 5 kol (skutečný počet kol
bude stanoven podle počtu přihlášených hráčů) – maximální počet přihlášených
hráčů je 16 pro každou kategorii
Dámský singl – „ŠVÝCARSKÝ SYSTÉM“ – odehráno bude minimálně 5 kol
(skutečný počet kol bude stanoven podle počtu přihlášených hráček) – maximální
počet přihlášených hráček je 16
Pánská, dámská a smíšená čtyřhra – ŠVÝCARSKÝ SYSTÉM“ – odehráno budou
minimálně 4 kola (skutečný počet kol bude stanoven podle počtu přihlášených
párů) – pánská čtyřhra 20 párů, dámská čtyřhra 20 párů, smíšená čtyřhra 20 párů
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit systém hry jednotlivých disciplín podle
aktuálního počtu přihlášených účastníků tak, aby si každý zahrál co nejvíc
zápasů!!!

Míče:

vlastní plastové míče Yonex Mavis 350 s modrým proužkem

Přihlášky:

Přihlášky posílejte na badecusti@seznam.cz
Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení hráče, telefonní kontakt, email a
disciplíny, do kterých je přihlášen. U pánského singlu je nutno uvést kategorii
(Elite x Rookies). U párových disciplín nutno uvést spoluhráče.
Tel. 724 301 889, uzávěrka přihlášek: 16. 9. 2011

Startovné:

Párové disciplíny:

250,- Kč na osobu (mix + debl)

Singly:

200,- Kč na osobu

Zvýhodněné startovné - singly:
párových disciplín.

100,- Kč na osobu pro hráče, který se zúčastní

Ceny:

poháry pro vítěze, medaile, diplomy a věcné ceny od www.sportprotebe.cz a
www.sotx.cz

Pořadatel:

Pavel Vorlíček, 724 301 889

!!! Všichni hráči hrají na vlastní nebezpečí!!!

OSTATNÍ INFORMACE – PARTNEŘI TURNAJE
Sobotní večerní program:
Po ukončení sobotní části turnaje bude zajištěna restaurace, která je součástí komplexu haly.
Restaurace nabízí výborná pečená kolena!!! ;) V případě zájmu uvádějte do přihlášky počet míst a
kolen. Tato přihláška je závazná, protože je potřeba v restauraci udělat rezervaci co nejdříve a
kolena je také nutno objednat dopředu. V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na výše
uvedeném emailu nebo telefonicky.

Informace o UBYTOVÁNÍ – hala Stříbrníky:
Ubytovna disponuje 10 dvoulůžkovými pokoji s televizí, rádiem a hygienickým zařízením
společným vždy pro 2 pokoje. Dále je zde 11 dvou- až čtyřlůžkových pokojů, které využívají
společné hygienické zázemí přes hlavní chodbu ubytovny a je zde k dispozici i větší tranzitní pokoj
s palandami pro 12 osob. V případě delšího pobytu větších skupin je možné využít kuchyňku
ubytovny.
Kontakt - ubytovna

Tel.: 974 423 388
Mobil: 605 205 248
Fax: 974 423 387
e-mail: m.fabian@zsmv.cz
mediální partner

Partneři turnaje:

