
Západočeský badmintonový svaz, o.s. Plzeň vypisuje 
 

O b l a s t n í    p ř e b o r  
neregistrovaných hráčů a hráček 

všech věkových kategorií (žactvo, dorost, dospělí) 
 

o Pohár předsedkyně svazu 
 
Termín:  neděle 19. května 2013 
Místo:   tělocvičny 25. základní školy v Plzni, Chválenická 17 

Účastníci: hráči a hráčky, kteří nevlastní, ani nikdy nevlastnili hráčskou licenci ČBaS (to 
znamená, že nejsou uvedeni v databázi Českého badmintonového svazu) 

 bez ohledu na věk; turnaj bude uspořádán ve třech základních věk.kategoriích  
(podle počtu a věkového složení účastníků s možností dalšího dělení) 

Časový rozpis: 8.15 až 8.45 prezence  
 9.00 zahájení turnaje 
 (předpokládané ukončení a předání cen do 19 hodin) 

Disciplíny: dvouhry ve všech kategoriích, u dospělých doplňkové disciplíny čtyřhry a mixy 
(podmínkou je dostatečný počet přihlášených) 

Herní systém: preference skupinového systému s postupem do nadstavbové k.o. části  
Řízení soutěží: Tomáš Knopp, Milada Nováková 

Startovné: 100 Kč za hráče ve dvouhře, 50 Kč za hráče ve čtyřhře 
Míčky: vlastní, přípustné jsou i plastové míčky, u péřových nutná dohoda hráčů; 

Přihlášky: na místě v den konání turnaje do 8.45 hodin 
 (pokud je to možné, sdělte předem alespoň informativní počty; za jmenovité 

seznamy účastníků s uvedením pořadí jejich výkonnosti  předané při prezenci 
– přihláška v příloze - budeme pochopitelně vděčni !!!) 

Ceny: vítězové obdrží poháry věnované předsedkyní  ZpčBaS, nejlepší hráči ve všech 
kategoriích diplomy a drobné ceny věnované o.s. Západočeský  badmintono-
vý svaz.  

Kvalifikace na MČRN: turnaj zároveň slouží jako kvalifikace na MČR neregistrovaných, více 
informací na www.mcrn.cz  

 
     Všechny neregistrované badmintonisty zve 
 

   Milada Nováková, předsedkyně ZpčBaS, o.s. 
 

Kontakt:  
602169692, miladanovakova@centrum.cz  
Pozn.: 

1) Po dobu turnaje bude v prostorách školy otevřen bufet se základním občerstvením, 
v blízkosti školy jsou restaurace, nedaleko supermarkety…  

2) Turnaj je určen hráčům  bez hráčských zkušeností a hráčům s rekreačním přístupem,  hlavně  
těm, kteří svůj případný vstup do oficiálních svazových soutěží teprve zvažují …  

  

http://www.mcrn.cz/
mailto:miladanovakova@centrum.cz


Příloha – přihláška na oblastní přebor neregistrovaných 2013 
(Západočeská oblast) 
 

Název vysílajícího subjektu 
 
 
 
 
 
 

Kontaktní osoba (jméno, telefon, mail) 

Žactvo (hráči a hráčky narození/narozené - v r. 1998 a později)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dorost (hráči a hráčky narození/narozené – v r. 1994 a později) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dospělí (hráči a hráčky narození/narozené v r. 1993 a dříve - uveďte prosím rok narození) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pozn.:  
Rok narození prosíme uvést i u věkových kategorií žactvo, dorost (kvůli případnému smysluplnému 
rozdělení hráčů); u kategorie dospělých je to naprosto nezbytné (s ohledem na možné široké věkové 
spektrum účastníků).  

Děkujeme předem za pochopení. Pořadatelé. 

 
 


