
Program 13. ročníku Czech Sokol Cupu 

Mezinárodního turnaje v badmintonu pro kateg. U 15 a U 17 
(významná sportovní akce České obce sokolské) 

---------------------------------------------------------------- 
Termín akce:  5. až 7. září 2014  

 

Místo konání: 25. základní škola v Plzni, 

 Chválenická 25 
 

Pátek:  dopoledne prohlídka města, event. výjezd do okolí (podle vlast.uvážení) 

5. 9.  15.00  soutěž čtyřher (preferován skupinový systém, dle počtu účastníků) 

  hrací doba do cca 20 hodin, večer plavání - bazén Radbuza dle vlast.uvážení 

 

Sobota: 9.00 slavnostní zahájení turnaje 

6. 9.  rozehrání soutěže dvouher ve skupinách, pokračování k.o. systémem 

  večerní raut pro účastníky i doprovod; další činnost dle zájmu a počasí 

  (aktivity badmintonové i nebadmintonové, outdoorové i jiné) 

 

Neděle: 9.00 pokračování soutěže dvouher a čtyřher až do finále 

7. 9. Vyhodnocení nejúspěšnějšího družstva v obou věkových kategoriích na 

základě výsledku nejlépe umístěného hráče, hráčky, dvojice chlapců a dvojice 

děvčat; slavnostní zakončení turnaje - předání cen, odjezd účastníků 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Varianty ubytování a stravování – ceny 

 
 Ubytování Stravování Startovné 

 

Ubytování v sokolovně, Hřbitovní 24, Plzeň 

(vlastní spací pytle, vlastní karimatky) 
50 Kč/os/noc  

dle vlast. výběru  

- bufet v budově 

školy  

 

 

 

200 Kč dvouhra 

100 Kč čtyřhra 
Ubytovna Plavecký bazén m.Plzně, nám.  

Gen.Píky 42, tel. 734258820 Mgr.Davídek 

davidek@bazenslovany.cz 
dvoulůžkové, příp. vícelůžkové pokoje se spol. přísluš.. 

220 Kč/os/noc 

Ubytování v penzionu  

(Penzion U gigantu, Chvojová 8) 

penzion@ugigantu.cz 

tel. 606652427 p. Petrželka 

300 Kč/os/noc 50 Kč snídaně 
v místě ubytování 

Pozn.: v případě zájmu o ubytování v ubytovně nebo penzionu kontaktujte příslušné osoby přímo a uveďte, že 

jde o badmintonovu akci. Na místě obdržíte doklad o zaplacení. V případě zájmu o nocování  v sokolovně 

uveďte tuto skutečnost do přihlášky. 

 
Pozn.: v ceně startovného jsou badmintonové míčky na soutěž, vstup do bazénu a společenský večer  

 

   

Přihlášky: nejpozději do 1. září 2014 na e-mailovou adresu miladanovakova@centrum.cz  

 

     Za pořadatele:  Ing. Jaromír  B r y c h t a , předseda  

  oddílu badmintonu  

  T. J. Sokol Plzeň – Doubravka 

-------------------------------- 
Pozn:  

Ceny: poháry, plakety a ceny za umístění v jednotlivých disciplínách a kategoriích (1.-3.m.), poháry za umístění v soutěži 

družstev (1.-3.m.), putovní poháry pro nejlepší týmy v obou kategoriích.  
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Podmínky pro start výběru ČOS 

 

- Hráčům zařazeným do výběrů v obou věkových kategoriích budou uhrazeny náklady 

spojené s cestou (ve výši VDP), ubytování se snídaní, hráči neplatí startovné; 

- Hráči zařazení do výběru ČOS budou ubytování ve vícelůžkových pokojích 

v ubytovně na bazénu, nám. Gen.Píky 42.  

Prosím zájemce o zařazení do výběrů o zaslání přihlášky (prostřednictvím mateřského oddílu) 

 

Ostatní prosím, aby také využili níže uvedeného formuláře pro přihlášku (event. úpravy možné): 

 

Hráči 

Jméno hráče (hráčky) Datum narození/ 

/kategorie 

Oddíl Partner (partnerka) pro 

čtyřhru - přání 

    

    

    

    

    

 

Vedoucí 

 

Jméno vedoucího Oddíl Kontakt (mobil.tel.) 

   

   

   

Předpokládaný příjezd: 

dopravní prostředek: 

 

Zájem o ubytování v sokolovně:   ano x ne  (předpokl.počet osob) 

 

 

V případě nezájmu o ubytování v sokolovně uveďte prosím, jaké ubytování jste si objednali: 

 

Přihláška vyplněna dne:     Jméno, podpis, kontakt: 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

 

Motto akce: 

 

„Přijeď a zahaj s námi novou sezónu“ 
 

 

Nabídka pro výběry regionálních center: 

 

Výběrům regionálních center pořadatel přispěje na náklady spojené se startem následovně: 

 Vedoucí družstva RSC v každé kategorii neplatí žádné pobytové náklady (t. j. jedna až 

dvě osoby jsou hostem pořadatele) – viz průvodní dopis pro vedoucí a trenéry RSC 



Vážení předsedové oblastních badmintonových svazů, 

Vážení trenéři regionálních badmintonových center, 

 

 

Počátkem září pořádáme tradičně mezinárodní badmintonový turnaj nazvaný Czech Sokol Cup (letos se 

koná již jeho třináctý ročník). Jde o turnaj pro kategorie U15 a U17, vypsané disciplíny jsou dvouhry a čtyřhry. 

Součástí turnaje je vyhodnocení družstev v sestavě 2 + 2 v obou kategoriích podle výsledků dvou nejlepších 

hráčů a dvou nejlepších hráček. Ne všichni účastníci přijíždějí v potřebné sestavě, takže vyhodnocení družstev se 

týká jen části účastníků. Samozřejmě klasicky jsou odměněni nejlepší hráči ve dvouhrách i čtyřhrách v obou 

věkových kategoriích (od semifinále).  

 

Hlavním důvodem, proč se na Vás obracím, je moje dlouhodobá snaha zajistit na turnaji účast výběrů 

oblastí; nejde mi ani tak o ty nejlepší hráče, jejichž aktivity během sezóny sestávají z mnoha republikových i 

zahraničních turnajů, ale o tzv. druhý sled, tedy hráče, kteří představují zálohu regionálních centra.  

Turnaj každoročně poměrně významným způsobem podporuje Česká obec sokolská. Tato podpora 

umožní pořadatelům, aby nabídli týmům regionálních výběrů, startujících pod hlavičkou příslušného RSC, 

kromě standardního servisu ( účastnické diplomy a dárkové předměty, míčky na soutěž, relax v bazénu, 

společenský večer – viz přiložené propozice) něco navíc.  To něco znamená úhradu pobytových nákladů 

jednoho vedoucího pro družstvo RSC v každé věkové kategorii (jde o ubytování v zařízení SK Radbuza, 

nám. Gen. Piky - u plaveckého bazénu, vícelůžkové pokoje se společným příslušenstvím, cena za noc 220 

Kč) a poukázku na stravování v celkové výši 200 Kč, kterou lze využít  ve školním bufetu, který bude 

otevřen po celou dobu turnaje.  

 

Jsem přesvědčena, že všechna regionální centra organizují letní přípravu v podobě prázdni-nových 

herních kempů. Czech Sokol Cup může být pro hráče dobrou příležitostí porovnat svoji vý- konnost s ostatními, 

může být příležitostí pro zapojení hráčů nižší věkové kategorie a samozřejmě i dobrou příležitostí pro setkání 

hráčů po prázdninové přestávce. Věřím, že skutečnost, že turnaj není zařazen do seriálu Grand Prix a že tedy 

není bodovaný, nemůže být tím, co od účasti odradí. Věřím také, že přes skutečnost, že badminton je 

individuálním sportem, mají týmové soutěže, především v dětských a mládežnických kategoriích, svůj význam.  

 

Ještě o jednu věc bych Vás chtěla požádat: umožněte prosím, pokud jsou hráči zařazení do RSC členy 

oddílů ČOS a z jejich strany bude zájem o reprezentaci ČOS, start ve výběrech ČOS. Tito hráči mají v plné výši 

hrazeny náklady na ubytování a neplatí startovné. Podmínkou této podpory je start ve výběru ČOS v příslušné 

věkové kategorii.  

 

Účast na turnaji může být zcela jistě chápána jako součást přípravy na novou sezónu. Dovoluji si vás 

požádat, abyste ji hráčům umožnili a těším se na setkání s vámi v průběhu turnaje. Připojuji plakát Czech Sokol 

Cupu a program akce. Termín přihlášek je 1. září 2014.  Předem vám všem děkuji.  

 

 

S pozdravem   

 

         Milada Nováková 

 

 

V Plzni 13.června 2014   

 

 

 


