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2. kolo - Plzeň 

 
Pořadatel:   SK Jupiter Plzeň 
 
Datum:   14. 4. 2018 
 
Místo konání:  Tělocvična 25.ZŠ, Chválenická 17, Plzeň (6 kurtů)  
 
Začátek:   v 9:00, prezentace do 8.45 v bufetu haly u ranní kávy 
 
Právo účasti:  Hráči starší 40 let a hráčky starší 30 let s platnou hráčskou licencí i bez ní. 

   Účast není nijak výkonnostně omezena. 
Soutěž je otevřená pro hráče všech oblastí i pro zahraniční hráče. 

 
Složení družstev: Nejedná se o klubovou soutěž. Záleží pouze na dohodě hráčů a hráček. 

Hráči a hráčky mohou v průběhu sezóny startovat ve více družstvech různého složení. 
Družstvo se na začátku každého turnaje prezentuje kompletně vyplněnou soupiskou.  
Je možné, ale ne nutné, nahlásit i název družstva (nejlépe vtipný). 
Kompletní družstvo tvoří minimálně dva muži a dvě ženy (2+2). 
Družstvo mohou tvořit maximálně tři muži a tři ženy. 
Nastupovat do zápasů mohou tak, jak se dohodnou před utkáním. Před každým utkáním  družstvo 
odevzdá hlavnímu rozhodčímu vyplněnou sestavu, kterou již není možné v průběhu utkání měnit. 

 
Systém:  Hraje se podle oficiálních pravidel badmintonu. V každém utkání budou sehrány čtyři zápasy: 
   a) čtyřhra žen 

b) 1. smíšená čtyřhra 
  c) 2. smíšená čtyřhra 
  d) čtyřhra mužů  

Systém turnaje zvolí pořadatel podle počtu účastníků. Je možné hrát ve skupinách každý s každým. 
Je možné sehrát pavouka K.O. se zápasy o pořadí nebo zvolit systém na dvě porážky. Zvolený       
systém však musí jednoznačně určit celkové pořadí tak, aby bylo možné přidělit body. 

 
Bodování:  viz. Základní ustanovení 

 

Nasazení:  Nasazování do turnaje se provádí podle výsledků prvního kola letošního roku.  

Pořadí po 1. kole : 1. Jupíci Plzeň 

                             2. Dobřichovice 

                             3. Rebelové Plzeň 

                             4. Strakonice 

                             5. GOGO Rakovník 

                             6. Krumloš 

                             7. Králův Dvůr 

Startovné:  600,- Kč za družstvo. 
 
Vrchní rozhodčí: Tomáš Knopp 
 
Řízení soutěže:  Ivo Černý  
 
Přihlášky:  Posílejte do 12.4.2018 (čtvrtek), do 24:00 na e-mail: skjupiter@centrum.cz  

 
Míče:   Hraje se vlastními míči. Stanoveny jsou peřové míče s korkovou hlavou. 

Míče dodávají soupeři rovným dílem. 
Před zahájením zápasu musí být k dispozici čtyři kusy regulérních míčů. 

 
Kontakty:  Turnaj v Plzni: Tomáš Knopp, e-mail: skjupiter@centrum.cz , mobil: 777 586 357 
   Řízení soutěže: Ivo Černý, Za Nádražím 215, 381 02 Český Krumlov 
   Mobil: 605 311 780 (David Parkos – 773 196 200), e-mail: i.cerny@seznam.cz 

mailto:skjupiter@centrum.cz
mailto:skjupiter@centrum.cz
mailto:i.cerny@seznam.cz

