Propozice
Mistrovství ČR jednotlivců v badmintonu kategorie U11
----------------------------------------------------------------------------pořádaného pod záštitou starosty města Dobřan p. Bc. Martina Sobotky
Pořadatel:
Termín:
Místo:
Účastníci:

Disciplíny:
Systém hry:

Míče:
Vrch. rozhodčí:
Organizace:
Časový rozpis:

Hosp. podmínky:
Startovné:
Ubytování:
Stravování:
Přihlášky:
Ceny:

Oddíl badmintonu T. J. Sokol Plzeň - Doubravka
18.- 19. května 2019
Tenisová hala v Dobřanech, Přeštická 1268, www.dobrany.tenishala.cz
(8 kurtů – koberce)
Hráči a hráčky s právem startu dle předpisu ČBaS č. 2/2019 (Rozpis soutěží
Minibadmintonu 2019 dle klíče stanoveného tímto rozpisem – viz str.9);
48 hráčů, 48 hráček
dvouhra chlapců, dvouhra dívek
Skupiny po 6 hráčích/hráčkách, vzájemné zápasy na dva vítězné sety do 11
bodů bez nastavení; z každé skupiny postoupí tři nejlépe umístění hráči do
vyřazovací části turnaje. Prostudujte si prosím podrobně RS v minibadmintonu vydaný ČBaS (velké množství odlišností oproti ostatním soutěžím).
péřové - dodá pořadatel
Tomáš Knopp
členové pořádajícího oddílu
sobota 18.5.
do 8.30 kontrolní prezence
8.45 losování turnaje
9.00 zahájení, předpokládaná hrací doba (skupiny, 1.kolo k.o.) do 18.30 h
neděle 19.5.
9.30 pokračování soutěže (osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále)
Předpokládaný čas vyhlášení výsledků a zakončení turnaje ve 12 hodin
Hráči startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílajících oddílů /klubů
200 Kč za hráče, výběr na místě
Ubytování si účastníci zajišťují sami, doporučujeme využít ubytovacích zařízení uvedených v příloze, kde je provedena rezervace.
V hale bude otevřen bufet s nabídkou teplých i studených jídel
akceptovány budou přihlášky doručené na zpcbadminton@centrum.cz do
pátku 10. května - v kopii na miladanovakova@centrum.cz
Vítězové dvouher získají titul Mistr ČR, semifinalisté obdrží medaile a diplomy věnované Českým badmintonovým svazem a ceny věnované pořadatelem. Všichni účastníci tohoto historicky prvního MČR U11 obdrží suvenýr.
Za organizátory

V Plzni 3. dubna 2019
Kontakt na event. dotazy a informace: 602 169 692
--------------------------------------------------------------Příloha:

Nabídka pořadatele pro účastníky akce a jejich doprovod

Doporučené možnosti ubytování

Milada Nováková

příloha
Nabídka pořadatele se týká:






Působení fyzioterapeutky (společné kompenzační cvičení, setkání s rodiči, doporučení pro
hráče, rodiče, trenéry);
Dovednostní soutěže s využitím nahrávacího stroje;
Drobná zpestření programu (vědomostní sportovní kvíz aj.);
Minigolf (za podmínek určených provozovatelem haly);
Rádi bychom zajistili vyplétání raket, prodej drobných suvenýrů apod.

Podrobnosti zveřejníme na začátku turnaje.

Možnosti ubytování:




Penzion U Gigantu, Chvojová 1, Plzeň, www.ugigantu.cz , nabídka omezená (max. 35lůžek),
objednávka na recepce@ugigantu.cz (tel. 606 652 427 p. Marcelová), ceny 750 za
jednolůžkový, 110 za dvoulůžkový, 1700 za čtyřlůžkový pokoj (ceny za jednu noc, se snídaní).
Ubytovací centrum bazén Slovany, nám. Gen.Píky 42, Plzeň; rezervováno 44 lůžek ve
vícelůžkových pokoje se společným příslušenstvím, cena za osobu a noc 220 Kč, kontakt
eva.hanykova@seznam.cz , tel. 737 316 925.
Penzion Haydnův dům Horní Lukavice (k dispozici 6 dvoulůžkových pokojů, cena 1200 Kč za
pokoj a noc vč. snídaně), tel. 731 433 616 (p. Straková), penzionhaydnuvdum@seznam.cz .

Prosíme zájemce, aby závazné objednávky zasílali na shora uvedená zařízení nejpozději do středy
8. května 2019. Provozovatelé shora uvedených zařízení uvolní po tomto termínu neobjednanou
kapacitu pro případné další klienty.
----------------------- ooooooooooooooo ------------------------

Formulář přihlášky na MČR U11 2019

Oddíl/klub
Kontaktní osoba
(jméno, e-mailová adresa, telefon)
Chlapci
Příjmení, jméno

Dívky
Narozen

Uveďte prosím celé datum narození v formátu den.měsíc.rok

Příjmení, jméno

Narozena

