
Výjezdy reprezentace  západočeské  oblasti v r. 2013 
---------------------------------------------------------------------- 

Plzeň 10.3.2013 
Vážení  badmintonisté, vážení rodiče, 
 
každoročně se ve druhé části sezóny zúčastňujeme turnajů vypsaných pro tzv. „výběry oblastí“. Týkají 
se převážně věkových kategorií U13 a U15. Informace, kterou Vám v tuto chvíli předkládáme, 
obsahuje údaje, které máme prozatím k dispozici a naši představu o tom, jak turnaje obsadit a také 
jak účast na nich finančně zabezpečit.  
 

a) výjezdy finančně podporované Západočeským badmintonovým svazem 
 

Poř.č. Termín a místo konání turnaje Kategorie Navržené složení skupiny 

 
1a 

25.-26.5.2013, Českokrumlovský pohár 
reg.výběrů, Český Krumlov 

U13 Viktora, Mráz, Linda, Vatashchuk, 
Hlušičková, Zemková, náhr. Hora, 
Jägerová 

 
2a 

1.-2.6.2013 Falco Cup 
LIberec  

U15 Kural, Chalupa, Legátová, 
Syřínková 
náhr. Viktora, Baštářová 

3a 8.-9.6. 2013 RSL Cup  
Český Krumlov 

U15 Louda, Kural, Legátová, Polívková 
náhr. Raitmayerová, Chalupa 

U všech shora uvedených turnajů uhradí ZpčBaS, o.s. náklady spojené s cestou, ubytováním hráčů i 
doprovodu a startovné. Hráči přispějí částkou stanovenou s ohledem na celkovou výši nákladů (1 – 
500 Kč, 2- 300 Kč, 3- 60 EUR za hráče. Doprovod příspěvek nehradí. 

 
b) výjezdy s minimální finanční podporou ZpčBaS, o.s. (případně plně v režii účastníků) 

 

Poř.č. Termín a místo konání turnaje Kategorie Navržené složení skupiny 

1b 11.-.12.5.2013, KYOKU Cup 
(turnaj smíš.dvojic) Benátky n.J. 

U15 Dle zájmu účastníků a v jejich režii, 
příspěvek svazu na startovné 

2b 19.-21.4. Silver Pocal (dvouhry a čtyřhry) 
Lendava,  Slovinsko  

U13 až 
U19 

Dle zájmu účastníků a v jejich režii, 
spolupráce s 25. ZŠ, příspěvek na míče 

3b Říjen (pravděpodobně 18.-20.10.), LBS 
Festival (dvouhry a čtyřhry), Fredericia, DK 

U11 až 
U19 

Dle zájmu účastníků a v jejich režii, 
spolupráce s ČOS, příspěvek na dopravu 

 
Pozn.: v případě, že budou kladně vyřízeny žádosti o dotace podané KÚ a dalším institucím, mohou 

být výjezdy na turnaje uvedené ve skupině b) podpořeny finančním příspěvkem svazu ve shora 
uvedené podobě. 

 
Prosíme všechny hráče (včetně náhradníků) nominované do výběrů na turnaje uvedené ve 

skupině a), aby svůj zájem zúčastnit se potvrdili co možná nejdříve. Rodiče z řad badmintonistů, 
(popř. bývalých badmintonistů), si pak dovolujeme požádat o sdělení možnosti hráče na turnaj do-
vézt a koučovat je.  

 
Dále pak prosíme ty, kteří by se chtěli zúčastnit turnajů uvedených ve skupině b), aby svůj 

zájem dali také co nejdříve najevo. Budeme ho považovat za předběžný a s hráči budeme jednat o 
konkrétních podmínkách poté, co obdržíme informaci  
Kontaktní adresa pro zaslání sdělení je: miladanovakova@centrum.cz. 
 
   Za vedení regionálního sportovní centra Zpč.oblasti 
         Jan Segeč, Milada Nováková 
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