Czech Sokol Cup 2018 – 17. ročník
Mezinárodní turnaj v badmintonu pro kategorie U 15 a U 17
pod záštitou Bc. Martina Sobotky, starosty města Dobřany
a Milana Ludíka, Mistra ČR ve dvouhře 2017
----------------------------------Akce zařazená do Sletových soutěží České obce sokolské v rámci
aktivit odboru sportu ČOS k XVI. Všesokolského sletu
---------------------------------------------------------------Termín akce:

9. až 10. června 2018

Místo konání:

tenisová hala Dobřany
Přeštická 1268, Dobřany (8 mobil. kurtů)

Program:
Sobota:
9.6.

9.00 slavnostní zahájení turnaje
rozehrání soutěže čtyřher a čtyřher (skupiny), pokračování k.o. systémem
Do sobotního programu bude zařazena autogramiáda M. Ludíka a malé překvapení…

Neděle:

9.00 pokračování soutěže čtyřher a dvouher, semifinále a finále

10.6.

Vyhodnocení nejúspěšnějšího družstva v obou věk. kateg. na základě výsledku dvou
nejlépe umístěných hráčů a dvou hráček; zakončení turnaje - předání cen

Účastníci:

U15: hráči a hráčky narození v r. 2004 a později
U17: hráči a hráčky naroz. v r. 2002 a později
Pozn.: 1) účast není podmíněna zařazením do družstva; výsledky jednotlivců jsou pouze
podkladem pro hodnocení skupiny ve složení 2 + 2, reprezentující oddíl/klub/oblast apod.
2) hráč (hráčka) může v jedné disciplině startovat pouze v jedné věkové kategorii
3) hráčská licence není podmínkou účasti

Disciplíny:

dvouhry a čtyřhry chlapců, dvouhry a čtyřhry dívek

Míčky:

péřové, dodá pořadatel

Ceny:

poháry, medaile, diplomy, věcné ceny pro nejlepší jednotlivce i družstva

Startovné:

250 Kč dvouhra, 150 Kč čtyřhra, při startu v obou disciplínách 300 Kč

Stravování:

v areálu bude po celou dobu otevřený bufet se širokou nabídkou občerstvení

Ubytování:

využijte některého z nabízených ubytovacích zařízení (příloha)

Přihlášky:

do 1. června 2018 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
V Plzni 17. dubna 2018

Formulář pro přihlášku na 17. Czech Sokol Cup
(Plzeň 9.-10.6.2018)

Oddíl/klub:
Hráči
Jméno hráče (hráčky)

Datum narození

Čtyřhra

Dvouhra
(uveďte kategorii)

Kategorie

spoluhráč /-ka

Vedoucí
Jméno vedoucího

Kontakt (e-mail, mobil.tel.)

Jméno, podpis:

Datum:

----------------------------------------------------------------------Příloha
Tipy na ubytování:





Penzión U Gigantu, Chvojová 8, Plzeň, recepce@ugigantu.cz nebo penzion@ugigantu.cz tel.
725931203 p. Petrželka (cena 550 – 650 za osobu a noc dle typu pokoje);
Ubytovna Slávie VŠ u plaveckého bazénu, nám Gen. Piky 42, Plzeň, Mgr. Davídek tel.734258820,
davidek@bazenslovany.cz (vícelůžkové pokoje se společ. příslušenstvím, 220 Kč za osobu a noc)
Ubytovna Zahradní 21, Plzeň, recepce tel. 724343286, 3 až 4-lůžkové apartmány, cena kolem 320
Kč/osoba/noc
Sokolovna Doubravka, Hřbitovní 24 – ubytování v tělocvičně ve vlastních spacích pytlích na vlastních
karimatkách, žíněnky k dispozici v omezeném množství- cena 60 Kč za osobu a noc.

-------------------------------------------------------------------------Pozn.: uveďte v případě zájmu o ubytování v sokolovně
Předpokládaný příjezd
(den, čas):

Počet osob:

Upozornění: V případě ubytování v tělocvičně je nezbytně nutná přítomnost dospělé osoby !!!

17 th Czech Sokol Cup 2018
International BadmintonTournament for U 15 and U 17
Sponzorshiped by Bc. Martin Sobotka, Major of town Dobřany
and Milan Ludík, Czech Champion in singles 2017
----------------------------------The tournament is a part of sport events to XVI. Sokol Slet 2018
---------------------------------------------------------------Dates:

June 9th – 10th 2018

Venue:

Tenis hall Dobrany
Presticka 1268, Dobrany (8 courts)

Program:
Saturday:
9.6.

9.00 open ceremony
doubles (boys, girls) in both categories in groups, cont. k.o. system
There will be Milan Ludik´s autogramiade and a small surprise during a day…

Sunday:

9.00 we´ll continue – doubles and singles, semifinales and finals in both categories

10.6.

Best results of 2 boys and 2 girls from same club/region/state are count into teams´order

Participants:

U15: players born in 2004 and later
U17: players born in 2002 and later
Note: 1) It´s not necessary for player to be included into a team – it´s only possibility to
be representative of club/region/state
2) it´s not allowed take a part in one event in both categories but is possible to play
single and double in different categories
3) for participation there is not necessary player´s licence

Events:

Boy´s and girl´s singles and double in U15, same in U17

Shuttles:

official tournament shuttlecocks provided by organizer (incl. in entry-fees)

Prizes:

trophies, medals and prizes for best individual in each event and both categories,
prizes for best teams

Entry fees:

250 CZK in singles, 150 CZK in double per players, both events 300 CZK

Catering:

there will be buffet with broad offer, opened during whole tournament

Accom.:

use some possibility in enclosure

Entries:

to e-mail adress miladanovakova@centrum.cz, closing date 4th June 2018

On behalf of organizers
Ing. Jaromír B r y c h t a ,
Badminton club T. J. Sokol Plzen- Doubravka
Pilsen Apríl 2018

Entries for Czech Sokol Cup 2018
(Plzeň/Dobrany 9.-10.6.2018)

Name of club:
Players
Name

Born
(day/month/yearr)

Single
(age category)

Double
Category

Partner

Leaders
Name

Date:

Contact (mail, telephon numer)

Name, signature:

----------------------------------------------------------------------Enclosure

Tipes for accommodation:





Penzion U Gigantu, Chvojová 8, Pilsen, recepce@ugigantu.cz or penzion@ugigantu.cz tel.
725931203 Mr. Petrželka (550 – 650 CZK per person and night);
Hostel next to the swimming-pool, Square Gen. Piky 42, Pilsen, Mgr. Davídek tel.734258820,
davidek@bazenslovany.cz (more-bed-rooms, 220 CZK per player and night);
Hostel Zahradni 21, Pilsen, reception tel. 724343286, 3 or 4-beds apartmens, price 320 CZK per person
and night;
Sport hall Doubravka, Hrbitovní 24 – accomodation in your own sleeping bags on mattes – price 60
CZK per person and night. It´s neccessary for adults to stay with children during nights there. If you´d
like to use this variant of accommodation, write please how many person will come and what time (day)
you probably arrive.

