Propozice

Badminton DRUŽSTEV – SDRUŽENÉ OKRESNÍ a KRAJSKÉ
FINÁLE
Pořadatel:

Západočeský badmintonový svaz a 25. základní škola, Chválenická 17,
z pověření okresní rady AŠSK Plzeň město.

Termín:

středa - 10. dubna 2019

Místo:

tělocvičny 25. ZŠ, Chválenická 17, Plzeň – 6 kurtů
vchod do tělocvičny z boční strany vlevo od hlavního vchodu

Disciplíny:

smíšená družstva – dívky, chlapci (minimum 2+2)
doplňková soutěž - soutěž jednotlivců v příslušných kategoriích
členy družstva musí být výhradně žáci příslušné školy
každé družstvo vede 1 vedoucí starší 18-let

Právo účasti:

kategorie III.A (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) –
ročník narození 2007, 2006, 2005,
kategorie III.B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) –
ročník narození 2007, 2006, 2005. V družstvu smí startovat pouze hráči(ky)
bez registrace v ČBaS.
kategorie V. (střední školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)
ročník narození 2003, 2002, 2001, 2000, 1999

Hrací systém:

skupinový systém s nadstavbou play off
jedno utkání se hraje na 5 zápasů v pořadí disciplín:
mix, čtyřhra chlapci, čtyřhra dívky, dvouhra chlapci, dvouhra dívky.
Zápas se hraje na jeden set do 21 bodů, s podmínkou výhry o 2 body.
(max. do 30 bodů).
Hráč (ka) může startovat v jednom utkání max. ve dvou disciplínách.
V soutěži jednotlivců může startovat i hráč, který soutěžil za družstvo.

Pravidla:

soutěží se podle platných pravidel badmintonu a předpisů ČBaS
www.czechbadminton.cz

www.zpcbadminton.cz
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Vrchní rozhodčí:

Tomáš Knopp

Organizace turnaje:

členové ZpčBaS a 25.ZŠ

Míče:

plastové, dodá pořadatel

Časový rozpis:

8:00 – 8:30 – prezence družstev v hale
8:45 – losování
9:00 – zahájení turnaje

Občerstvení:

v objektu základní školy je a prodejna rychlého občerstvení

Dozor nad žáky :

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu vysílající
škola. Za zdravotní způsobilost zodpovídá vedoucí družstva.

Pojištění:

Účastníci jsou pojištěni v rámci pojištění školy – jako na akci pořádané
vysílající školou. Každý účastník je povinen chránit si své osobní a cenné věci proti ztrátě není pojištěn. Všichni účastníci jsou povinni mít u sebe průkaz
pojištěnce.

Ceny:

vítěz každé kategorie obdrží pohár a získává právo startu na
Republikovém finále:
kategorie V. - 17.4.2019 – Most
kategorie III.A + III.B - 24.4.2019 - Plzeň

Přihlášky:

akceptovány budou přihlášky potvrzené ředitelstvím školy a doručené pouze
e-mailem na adresu zpcbadminton@centrum.cz nejpozději do pondělí
8.dubna 2019 do 24 h (přijetí bude potvrzeno), a to na formuláři č.2a.
Prezenční listina – viz příloha.

Upozornění:

vstup do tělocvičny je povolen POUZE PO PŘEZUTÍ!

Kontakt:

zpcbadminton@centrum.cz (Tomáš Knopp, tel. 777586357 )

Za pořadatele
Tomáš Knopp, předseda ZpčBaS
ředitel soutěže

www.zpcbadminton.cz
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