T. J. Sokol Plzeň – Doubravka, oddíl badmintonu, Hřbitovní 873/24, Plzeň
pořádá
z pověření odboru sportu České obce sokolské

Czech Sokol Cup – 20. ročník
( badmintonový turnaj smíšených družstev všech věkových kategorií)
Termín:
Místo:

7. - 8. května 2022
tělocvičny 25. základní školy v Plzni, Chválenická 17, Plzeň

Účastníci:

družstva ve složení min. 2 + 2 v kategorii U13 a U 15,
družstva ve složení min. 2 + 1 v kategorii U17, U19 a v kat.dospělých
Turnaj je určen i pro účastníky bez hráčské licence.
Turnaj není bodovaný – není součástí seriálu Grand Prix.
Příslušnost k sokolskému badmintonu není podmínkou pro účast.
Turnaj je součástí Sokolských her a jejich části zvané Sokolská Plzeň.

Jedinou podmínkou pro účast (kromě shora uvedených věkových kategorií) je včasná
přihláška družstva zaslaná na e-mailovou adresu miladanovakova@centrum.cz . Termín pro
zaslání přihlášek je nejpozději v pondělí 26. dubna.
Systém hry:

družstva se utkají ve skupinách (každé s každým), skupiny budou nalosovány s ohledem na územní příslušnost a vypsané věkové kategorie
(v případě menšího počtu družstev přihlášených v některé z kategorií
bude provedeno vhodné sloučení). Rozlosování (vč. systému hry) bude
zveřejněno na www.sokoldoubravka.cz nejpozději do 2. května 2022.

Ubytování:

1. možnost ubytování v ubytovacím centru bazén Slovany (vícelůžkové
pokoje se společným příslušenstvím, cena za osobu 300 Kč/noc –
rezervována celá kapacita zařízení), kontakt p. Hanyková 737316925,
eva.hanykova@seznam.cz, heslo „badminton“, rezervace do 26.4. !!!
2. možnost přespání v prostorách školy (na vlastních karimatkách a ve
vlastních spacích pytlích) pro omezený počet zájemců, možnost přespání pouze ze soboty na neděli – zdarma
3. možnost přespání v doubravecké sokolovně (Hřbitovní 24), ve
vlastních spacích pytlích s využitím žíněnek T. J. – pro omezený počet
zájemců, možnost přespání už od pátku – zdarma

Stravování:

Po celou dobu turnaje bude otevřen bufet v budově školy, v okolí je
několik dalších možností stravování

Startovné:

100 Kč za hráče ve družstvu; v ceně startovného je poskytnutí péřových míčků v omezeném množství, a pitný režim pro účastníky.

Ceny:

Medaile a poháry pro nejlepší týmy v jednotlivých věkových kategoriích, věcné ceny pro všechny účastníky vč. doprovodu.

Za pořadatele – oddíl badmintonu T. J. Sokol Plzeň – Doubravka
Milada Nováková
V Plzni 13. března 2022

Přihláška na 20. Czech Sokol Cup (7.-8.5. 2022 v Plzni)
Oddíl/klub: …………………………………………………………………………………..
Kontaktní osoba: …………………………………………………………………………….
(jméno, telefon, e-mail)
Přihlašuji družstvo v kategorii: ………………………
(v případě většího počtu družstev
uveďte každé samostatně)
Seznam hráčů: ……………………………………………………………………………..
(jméno, příjmení,narození)
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
Varianta ubytování: ……………………….
Předpokládaný příjezd: …………………………………………………………………….
Vedoucí družstva na turnaji: ………………………………………………………………
(jméno, telefon)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení přátelé,
do propozic jsem záměrně nedala některé informace, které v tuhle
chvíli stoprocentně nevím. Může se stát, že ubytovna, kterou máme
v tuhle chvíli rezervovanou, bude v době turnaje muset posloužit úplně
jinému účelu, než je ubytování sportovců a jejich doprovodu. Buďte
tedy prosím připraveni i na tuto možnost – vyloučit ji nemůžeme.
Pro akci jsme rezervovali halu č. 3 Městské sportovní haly v Plzni, Úslavská ul. a prostory 25.
ZŠ měly být prostorami záložními pro případ většího počtu účastníků. Bohužel, v tuhle chvíli
slouží hala č. 3 jako provizorní ubytovna ukrajinských válečných uprchlíků a nikdo nedokáže
odhadnout, jak se bude situace dál vyvíjet. Prostory 25. ZŠ budou tedy naší jistotou – ostatně
tady jsme s turnajem začínali a tady se proto bude konat jubilejní 20. ročník.
Ve dnech 7.- 8. května se v Plzni tradičně konají Slavnosti svobody. Bývá to opravdu velký
zážitek, zda ale budou letos a jak budou vypadat si opravdu netroufám odhadnout.
Jednu záležitost, kterou ovlivnit můžu, ale v tuhle chvíli chci zmínit: 20. ročníkem Czech
Sokol Cupu se uzavře moje působení v této pravidelně pořádané aktivitě.
Ráda bych Vás (i vaše hráče) pozvala na přátelské posezení, které vždycky bylo součástí
tohoto turnaje. Uskuteční se v sobotu 7. května večer (předpokládám, že v 19 hodin) v prostorách 25.ZŠ, Chválenická 17. Prosím, počítejte s tím - srdečně vás zvu.
Věřím, že záměr potkat se s vámi nic nenaruší.
Milada Nováková

