
P r o p o z i c e 

 
Velké ceny města Plzně v badmintonu – GP A dospělých 

 
pořádané pod záštitou p. Martina Zrzaveckého, Primátora města Plzně 

 
Pořadatel:  Západočeský badmintonový svaz, z.s. 
 
Termín:  10. – 12. března 2017  
 
Místo:   Hala 2 Městské sportovní haly, Úslavská 75, Plzeň – 6 kurtů 
 
Disciplíny:  dvouhra mužů a žen, čtyřhra mužů a žen, smíšená čtyřhra 
 
Právo účasti: bez omezení výkonnosti, podmínkou je platná licence ČBaS a zaslání přihlášky 

ve stanoveném termínu 
 
Hrací systém:  vylučovací systém K.O. na jednu porážku  
 
Vrchní rozhodčí: Tomáš Knopp 
 
Organizace turnaje: členové VV ZpčBaS a další spolupracovníci 
 
Startovné: 150 Kč za hráče a disciplínu  
 
Školení rozhodčích: souběžně s turnajem bude probíhat školení rozhodčích III.třídy 
 
Míče:   vlastní, dle RS 2016/17 
 
Časový rozpis:  středa 8.3.:  losování kvalifikace (vrch.rozhodčí) 
   pátek  10.3.: 30 minut před zahájením kvalifikace - prezence hráčů (v hale) 

12 - 14,00 až 20,00 - kvalifikace všech disciplín.  
Přesný čas zahájení kvalifikace bude určen podle počtu přihlášených hráčů. 
Losování všech disciplín hlavní soutěže (v hale) po odehrání kvalifikace.     

                             sobota 11.3.:  
do 8,30 - prezence hráčů do hlavní soutěže (v hale) 
9,00 – 20,00 hlavní soutěže všech disciplín 
neděle 12.3.:  
9,00 – pokračování turnaje - semifinále a finále všech disciplín 
13,00 - předpokládaný konec turnaje  
Časový plán kvalifikace, hlavní soutěže a kompletní výsledky budou     
zveřejněny a aktualizovány na www.tournamentsoftware.com  

http://www.tournamentsoftware.com/


Ubytování: pořadatel zajišťuje rezervaci v ubytovacích zařízeních uvedených v příloze 
s tím, že účastníci si je individuálně objednají nejpozději do 1.března 2017 

 
Další služby:  prodej sportovního vybavení, vyplétání raket (v hale) 
 
Stravování: v objektu Městské sportovní haly je otevřena restaurace; 
 
Hosp.podmínky: hráči startují na vlastní náklady, příp. na náklady svých oddílů/klubů 
 
Ceny:   semifinalisté všech disciplín obdrží finanční odměny dle tabulky v příloze  
 
Přihlášky:  akceptovány budou přihlášky doručené pouze  e-mailem na adresu 

zpcbadminton@centrum.cz  nejpozději do středy 1.března 2017 do 24 h 
(přijetí bude potvrzeno, odhlášení se řeší podle RS dospělých 2016/17) 

 
Kontakt:  zpcbadminton@centrum.cz (Tomáš Knopp, tel. 777586357 ) 
 
 
 
 
 
   Za pořadatele 

Tomáš Knopp, předseda ZpčBaS 
 

 
www.badminton-plzen.cz 

webové stránky Velké ceny města Plzně 

 
 
 
 
 
 
Příloha propozic VCmP 2017 
 
 

Tabulka finančních odměn pro nejlepší hráče v jednotlivých disciplínách 
 

Disciplína 1.místo 2.místo 3.-4.místo 

Dvouhra muži 1 600 900 2 x 500 

Dvouhra ženy 1 200 700 2 x 400 

Čtyřhra muži 2 x 1 200 2 x 600 4 x 300 

Čtyřhra ženy 2 x 1 000 2 x 500 4 x 300 

Smíšená čtyřhra 2 x 1 200 2 x 600 4 x 300 

 
Celková částka k rozdělení mezi hráče na 1.-3.místech ve všech disciplínách je  20 000 Kč.  
 
 
 

 

 
 
 

mailto:zpcbadminton@centrum.cz
mailto:zpcbadminton@centrum.cz
http://www.badminton-plzen.cz/


Informace o možnostech ubytování pro účastníky VCmP 2017 v Plzni 
(doporučujeme) 

 
 

Ubytovací zařízení 
(adresa) 

Charakter  
ubytovacího zařízení 

Cena  
za osobu a noc  

Rezervovaná 
ubyt.kapacita 

Kontakt  
(telefon, osoba), 
odkaz na web.str.,e-mail 

Ubytovna Slavie V Plzeň 
na plav. bazénu, Úslavská 
ul.   
 (Slovany) 

Vícelůžkové pokoje se 
společ. příslušenstvím 

220 Kč  
 

asi 30 
lůžek 

Mgr.Davídek 
734258820 
davidek@bazenslovany.cz 

Ubytovna  
Zahradní ulice 

3 až 4 třílůžkové 
apartmány 

325 Kč max.12 
lůžek 

Recepce 724343286  
 

Penzión U Gigantu 
Chvojová 8 
(Doudlevce) 

2, 3-lůžk.pokoje, 
Apartmány 

400 – 500 Kč 
(se snídaní) 

asi 30 lůžek 
 
 

p. Petrželka 
725931203 
www.ugigantu.cz 
recepce@ugigantu.cz  

 
Při jednání s recepčními v jednotlivých ubytovacích zařízeních nezapomeňte uvést, že se jedná o 
BADMINTON a že kapacita je pořadatelem VCmP pro vás předběžně rezervována. 
 

Dodržte prosím termín objednávek ubytování, který je stanoven na  
1. března 2017 

 
V případě nedodržení termínu se vystavujete riziku, že ubytování nebude možné zajistit. 

 
Ve vlastním zájmu si na shora uvedených místech ubytování rezervujte 

co možná nejdříve !!! 
 

Platba oproti dokladu přímo na shora uvedených ubytovacích místech. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ugigantu.cz/
mailto:recepce@ugigantu.cz


Přihláška na GP A dospělých – Velká cena města Plzně 
10.-12. března 2017 

 
Oddíl/klub:    Kontaktní osoba: 
      
     e-mail: 
      
     telefon: 
 
Dvouhra mužů:      Dvouhra žen: 

  

  

  

  

  

  
Čtyřhra mužů:      Čtyřhra žen: 

  

  

  

  

  

  
Smíšená čtyřhra:      

  

  

  

  

  

  
 
u párových disciplin uveďte, prosím, i volné hráče, u kterých chcete případně přiřadit spoluhráče 

------------------------------------------ 
 
 
Předpokládaný příjezd a způsob dopravy: 
 

 
 
Jiná důležitá sdělení: 


