
TJ Sokol Plzeň- Doubravka, Hřbitovní 24, 31216   P l z e ň 
oddíl   b a d m i n t o n u 

---------------------------------------------------------------------------------- 

P r o p o z i c e 
kvalifikačního turnaje jednotlivců v kategorie  U 13 a U 17 

a SKP jednotlivců v kategorii U19 
 
Datum konání:  sobota 16. ledna 2010 – GP C U13, SKP U 19  

neděle 17. ledna 2010 –  GP C U17 
         

Místo konání:  tělocvičny 25. ZŠ, Chválenická 17, Plzeň- Slovany 
     
Časový program:  815-  845 prezence  
(stejný pro oba kvalif.turnaje) 845-  900 losování 
    900 zahájení   
    ------------------------------ 

SKP U19: 11.15-11.45 prezence, 11.45 losování, 12.00 zahájení 
 
Právo startu: hráči a hráčky s právem startu příslušných věkových kategoriích  z oddílů a 

klubů Plzeňského a Karlovarského kraje (dle RS sez. 2009/10 a jeho doplňku 
na oblastní úrovni); hráči s právem přímého postupu nestartují v té disciplině, 
které se přímý postup týká (neplatí pro KP U19, kde startují hráči bez ome-
zení výkonnosti) 

        
Discipliny:   dvouhry, čtyřhry , smíšené čtyřhry 
 
Míčky: vlastní v pořadí daném rozpisem soutěží; semifinále a finále všech disciplin 

na SKP U19 budou odehrány míčky dodanými Zpč. badmintonovým svazem   
 
Startovné:   dvouhra 40, párové discipliny  20 Kč za hráče a disciplinu; 
     
Systém hry:   k.o. se zápasem o pořadí hráčů vyřazených v 1.kole dvouher 
    (v případě menšího počtu účastníků skupinový systém)  
  
Ceny:    nejlepší hráči a hráčky získají právo startu na celostátních  

turnajích (GPA U13 Č.Těšín , GP A U17 Praha), vítězové SKP U19 získají 
tituly Přeborníků oblasti a právo startu na MČR U19 v Ústí n.Labem; 
nejlepší hráči všech disciplin na SKP obdrží diplomy a drobné ceny věnova-
né pořadatelem turnaje.  

 
Vrchní rozhodčí:  M. Nováková, řízení soutěže členové pořádajícího oddílu 
 
Hospodářské podmínky: hráči startují na vlastní náklady, resp. na náklady svých oddílů/klubů.  
     

       Za oddíl badmintonu TJ Sokol Doubravka 
        Ing. Jaromír  H u c l, předseda 

 
 
V Plzni 1. ledna 2010       
--------------------------------------- 
Pro účastníky SKP U19: prosím, přijďte na turnaj už dopoledne a pomozte s rozhodováním zápasů  
mladších badmintonistů – účastníků kvalifikace U13. Předem díky za pochopení a pomoc! 
 


