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PROPOZICE
Grand Prix „A“, kat. U13
Termín:

27.-28. únor 2016

Po adatel:

Badminton VK A

Místo konání:

Sportovní hala A , ul.Gustava Geipela 11
Mapa

GPS : 50.2202356N, 12.1864731E

Vedení turnaje:

vrchní rozhod í
ízení sout e

Ú astníci:

hrá i s právem startu v kategorii „U-13“ spl ující podmínky dle Rozpisu sout í
mládeže ČBaS sezóny 2016
dvouhra chlapc a dívek, ty hra chlapc a dívek, smí ená ty hra

Disciplíny:

Ivan Škácha
Libor Tich

Systém hry:

sout se hraje ve v ech disciplínách K.O. systémem (na jednu porá ku), se
zápasem o po adí pro pora ené v 1. kole dvouher

Mí e:

pé ové - vlastní

Hosp. podmínky:

ú astníci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílajících oddíl

Startovné:

100,- K za hrá e a disciplínu

Ceny:

hrá i na prvních t ech místech jednotliv ch disciplín obdr í diplomy, v cné
ceny, medaile. Vít zové získají pohár.

asov rozpis:

sobota 27.02.2016
08,00 – 08,30 hod. prezentace
08,30 hod.
losování turnaje
08,55 hod.
slavnostní zahájení turnaje
09,00 hod.
zahájení hrací doby prvního dne turnaje
Doporučuje se poslední zápasy sobotního programu nasazovat nejpozději v 19:00 hod.
ned le 28.02.2016
08,30 hod.
12,30 hod.

semifinálové a finálové zápasy
p edpokládané ukon ení turnaje a slavnostní p edání cen

Ubytování:

Hotel Goethe – ubytování bez snídan 250K , se snídaní 320K , snídan +
ve e e 400K . Ceny jsou pouze pro ú astníky turnaje a doprovod. Zmínit p i
rezervaci. Adresa: A , apkova 1501, tel. 736 254 494.
Dále možnost ubytování v hale ve vlastním spacáku + karimatka / cena 60Kč.
Pro další možnosti ubytování kontaktujte infocentrum – 702 414 711, www.info-as.cz

Přihlášky:

Přihlášky posílejte nejpozději do pondělí 22. února 2016 výhradně emailem na
adresu: ivan.skacha@volny.cz

Kontakt
hlavní rozhodčí:

Ivan Škácha, tel. 737 220 122

Kontakt pořadatel: Vítězslav Kokoř, tel. 603 526 636, vkokor@badmintonvkas.cz

