Podzimní Doubravecký BRK 2018
(propozice turnaje)
Turnaje seriálu Doubravecký BRK jsou určeny začátečníkům bez turnajových zkušeností (především děti
z přípravek) ideálně ročníky 2008 a mladší. Možnost účasti mají ale i starší hráči splňující podmínku uvedenou
v předchozí větě.
Turnaje se konají v těchto termínech:

30. září , 28. října a 25. listopadu 2018

Začátek turnaje vždy v 11 hodin, prezence účastníků do 10.45 hodin, ukončení v 17 hodin
Místo konání: tělocvična sokolovny v Doubravce, Hřbitovní 24, Plzeň
Startovné 50 Kč za hráče
Míčky plastové, dodá pořadatel
Systém hry určí pořadatel na začátku turnaje s ohledem na počet účastníků a věkové složení (preferován
skupinový systém – každý s každým)
V neděli 25.listopadu 2018 se Doubravecký BRK uskuteční v tělocvičnách 25. ZŠ v Plzni, Chválenická 17
jako celodenní turnaj pro děti ve věku 9 až 11 let (rozdělení po jednotlivých ročnících) a pro starší děti bez
licencí a herních zkušeností. Samostatné propozice tohoto turnaje budou včas zveřejněny.
Případné dotazy na tel. č. 602169692 nebo e-mailové adrese miladanovakova@centrum.cz
Za pořadatele – odd.badmintonu T. J. Sokol Plzeň – Doubravka
Milada Nováková
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