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
kvalifikačního turnaje kategorie do 17 let – GP C
Datum konání:

neděle 12.října 2014

Místo konání:

tělocvičny 25. ZŠ, Chválenická 17, Plzeň- Slovany

Časový program:

815- 845 prezence
845- 900 losování
900 zahájení

Právo startu:

hráči a hráčky s právem startu v kategorii U17 z oddílů a klubů Plzeňského a
Karlovarského kraje (dle RS sez. 2014/15 a jeho doplňku na oblastní úrovni);

Discipliny:

dvouhry, čtyřhry , smíšené čtyřhry

Míčky:

vlastní v pořadí daném rozpisem soutěží

Startovné:

dvouhra 60, párové discipliny 30 Kč za hráče a disciplinu; hráči z nižší
věk. kategorie (U15) mají jednu párovou disciplínu zdarma

Systém hry:

k.o. se zápasem o pořadí hráčů vyřazených v 1.kole dvouher
(v případě menšího počtu účastníků skupinový systém)

Ceny:

nejlepší hráči a hráčky získají právo startu na GPA U17 (26.-27.10.
Č.Krumlov)

Vrchní rozhodčí:

M. Nováková, řízení soutěže členové pořádajícího oddílu

Hospodářské podmínky:

hráči startují na vlastní náklady, resp. na náklady svých oddílů/klubů.

Za oddíl badmintonu T. J. Sokol Doubravka
Ing. Jaromír Brychta, předsed
V Plzni 27. září 2014

-------------------------------------------Upozorňujeme, že start na turnaji bude umožněn pouze hráčům uvedeným v databázi držitelů platné
hráčské licence. Stažení databáze bude provedeno v předvečer turnaje (v pátek 10.10. ve 20 hodin), hráčům
v databázi nenalezeným nebude start na turnaji umožněn. Platí bez výjimky; event. započetí registračního
procesu na turnaji nebude akceptováno. Prosíme všechny hráče a trenéry, aby tento závěr , který vzešel z diskuse
na schůzi zástupců oddílů a klubů oblasti v květnu 2013 i nadále respektovali a přispěli tak ke zdárnému
průběhu turnaje. Dále upozorňujeme, že hráči s přímým postupem na GPA nestartují na oblastní kvalifikaci v té
disciplíně, které se přímý postup týká (Louda Jan – D,Č,SČ, Kural D,SČ).

