Stravování : Obědy po oba hrací dny turnaje v bufetu koleje. Párty ze středy na
čtvrtek ve VŠ klubu Ucho.
Náklady : Účastníkům hlavní soutěže bude proplaceno stravné dle sazebníku
ČAUS a náklady na ubytování za jednu noc ve výši 440,- Kč/noc.Ostatní účastníci
startují na náklady vysílající VŠ jednoty nebo na náklady Univerzity či vlastní.

PROPOZICE
AKADEMICKÉMISTROVSTVÍ ČR 2021
v badmintonu
které se uskuteční pod záštitou děkana Lékařské fakulty v Plzni a rektora
Západočeské univerzity se ve dnech 10. - 12. 11. 2021.

ROZPIS TURNAJE

Míče : Vlastní (pro semifinálová a finálová kola hlavního turnaje budou zajištěny
míče od pořadatele ).
Časový pořad : úterý

středa

10. 11. 2021

11. 11. 2021

čtvrtek 12. 11. 2021

18.00 kvalifikace do hl. sout.
20.00 losování turnaje
8.30 slav. nástup
9.00 zahájení soutěží
19.00 hra do semifinále
20.00 posezení VŠ klub „Ucho“
9.00 -12.00 semifinále
12.00 - 17.00 finále, vyhlášení vítězů

Termín : 10. – 12. 11. 2021
Místo : tělocvična VŠ kolejí v Plzni na Lochotíně, Bolevecká 30. Doprava
z vlakového nádraží tramvají č.1 směr Bolevec, vystoupit ve stanici u benzinového
čerpadla „Shell“ ( po pravé straně ) na Karlovarské ulici - jedna stanice za hlavní
poštou – zastávka tramvaje „Pod Záhorskem“.
Přihlášky : Závazné přihlášky posílejte na adresu (Mgr.MartinČervený,ÚTV
LF UK Plzeň, Bolevecká 30, 301 00 Plzeň, tel.: +420377593206 nebo na email,
martin.cerveny@lfp.cuni.cz Uveďte email Vašeho vedoucího (Učast bude
potvrzena do 24 hodin).

Nejpozději do 29. 10. 2021!! Na pozdější přihlášky nebude brán

zřetel!
Ubytování : Možnost v areálu vysokoškolských kolejích Lochotín, Bolevecká 30.
Pro rezervaci místa si napište či zavolejte: Kontakt: Ing. Michaela Pšeidlová,
email:pseidlom@skm.zcu.cz ;
ceník ubytování najdete zde:
https://skm.zcu.cz/rest/cmis/document/workspace://SpacesStore/ccabd20d-57964d1a-aa03-c1d608ae8738;1.0/content

Hrací systém : Po prezentaci budou účastníci rozlosováni do pavouků
jednotlivých disciplín. Hra k.o. systémem.
Počet startujících: V kategorii single 16 žen a 32 mužů, ostatní kategorie 16 párů
Ceny: První v každé disciplíně se stává „AKADEMICKÝM MISTREM ČR 2021“
První tři obdrží medaile a diplomy ( popř. věcné ceny).
Organizační výbor turnaje :
Mgr. Martin Červený
PaedDr. Vlastimil Mášek

