
Program 14. ročníku Czech Sokol Cupu 

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

---------------------------------------------------------------- 
Termín akce:  4. až 6. září 2015  

 

Místo konání: 25. základní škola v Plzni, 

 Chválenická 25 
 

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

4. 9.  15.00  soutěž čtyřher (preferován skupinový systém, dle počtu účastníků) 

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

 

Sobota: 9.00 slavnostní zahájení turnaje 

5. 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 

6. 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) 
60 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.. 

200 Kč/os/noc 

Ubytování v penzionu  

(Penzion U gigantu, Chvojová 8) 

penzion@ugigantu.cz 

tel. 606652427 p. Petrželka 

350 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 31.srpna 2015 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 



Programme of 14th 

Czech Sokol Badminton Cup 2014 

International Badminton Tournament U15, U17 

---------------------------------------------------------------- 
Motto:       „ Come and start new season with us !!!“ 

 

Termine:  September 2015 (4 th – 6 th ) 

 

Place: 25th school in Pilsen 

 Chvalenická 25 (five courts) 

 

Disciplines:   Doubles, singles (in both categories) 

 

Thursday:  Arrival of participants, accomodation, sight-seeing of Pilsen 
3.9.  (of course, you can come on Friday morning) 

Friday:  Morning sight-seeing (Pilsen and neighbourhood) – if you have an interess 

4.9.  15.00  doubles tournament begins (system in groups) 

  we´ll play till 8 p.m.probably, then swimming- facultative, free of charge  

Saturday: 9.00 openning ceremony 

5.9.  singles tournament begins (system in groups), continues k.o. 

raut and evening party for everybody (players, leaders together), special 

competition – if you have an interess 

Sunday: 9.00 we´ll continue with doubles and singles tournament to final.  

6.9. Evaluation of best teams (results of 2 boys and 2 girls – the best); prize-giving 

ceremony, departure  

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

We´ll give shuttles for tournament; swimming and evening party (with special competition) 

are included into participants´entry fee. 

 

Accommodation :  penzion, hostel (close to the school), also sleeping at gym – see 

www.sokoldoubravka.cz (on the adress Hrbitovni 24, Pilsen - own sleeping-bags, matress) 

 

Deadline for application: August 31st latest,  e-mail adress miladanovakova@centrum.cz  

 

     On behalf of organizers:  Ing. Jaromír   B r y c h t a ,  

  leader of Badminton Club 

  T. J. Sokol Plzeň – Doubravka 

Pilsen June 2015      

Information about prices of accommodation and boarding: 

 
1 EURO… aprox. 28 CZK Accomodation Boarding Entry fee – players 

(leaders don´t pay) 

Sleeping at gym (Hřbitovní 24, 

your own sleeping-bags  

and matress) 

50 CZK per person and 

night 
30 CZK breakfast 

at school canteen,  

 

refreshment during a day 

in bufet at school  

 

 

200 CZK singles 

100 CZK double 

 

Incl. shuttles, entry fee to the 

swimming-pool and evening 

party 

Sleeping in hostel 

more-bed-rooms  

davidek@bazenslovany.cz   

200 CZK per person 

and night 

Sleeping in penzion (look at: 

www.ugigantu.cz ), booking 

on: penzion@ugigantu.cz  

350 CZK per person 

and night 

50 CZK in penzion 
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