Informace k soutěžím družstev žactva a dorostu v sez. 2013/14
a) OP družstev žactva do 13 let (pořadatel Západočeský badmintonový svaz, termín konání
soutěže neděle 19.ledna 2014, místo konání tělocvičny 25. ZŠ v Plzni):
Do soutěže se přihlásilo 8 družstev: Karlovy Vary, Aš, B. Hora, Doubravka, Dobřany, BKV,
Nejdek, Chlumčany. Družstva budou nalosována do 2 skupin po čtyřech týmech a v nich
sehrají utkání systémem „každé družstvo s každým“. Dvě nejlepší družstva z každé skupiny
postoupí do semifinále, kde sehrají utkání systémem A1:B2, B1:A2, vítězové postoupí do
finále, poražené týmy sehrají utkání o 3.místo. Vše se sehraje v jednom dni (utkání se hraje
na 5 zápasů).
Propozice turnaje, který bude pořádán jako Memoriál Aleny Wankové, zveřejníme včas na
webu Zpč. badmintonového svazu. Zpč. badmintonový svaz zajistí pro akci medaile pro nejlepší tři týmy a putovní pohár , jehož držitelem se vítězný tým stane na jeden rok.

b) OP družstev žactva do 15 let (pořadatel BK VK Aš, termín konání 15., event. 16.3.2014):
Do soutěže se přihlásila družstva čtyř oddílů: Aš, Nejdek, Doubravka, BKV Plzeň. Družstva
sehrají vzájemná utkání v souladu s Rozpisem soutěží 2013/14 a jeho doplňkem na regionální
úrovni. Vítěz získá titul Přeborník oblasti a právo startu na MČR družstev.
Prosíme pořadatele o včasné vydání propozic akce a o zaslání požadavku na pronájem
tělocvičny pro tuto akci. Zpč.BaS zajistí pro akci diplomy a medaile pro nejlepší 3 týmy.

c) OP družstev dorostu se uskuteční jako vzájemné utkání dvou přihlášených týmů (BKV Plzeň a
Sokola Plzeň – Doubravka) po vzájemné dohodě v rozmezí 10.-21.2. na některém z tréninků
přihlášených týmů. Vítěz vzájemného utkání, sehraného dle RS 2013/14 a jeho doplňku na
regionální úrovni, se stane Přeborníkem oblasti a získá právo startu na MČR druž.dorostu.
Obě družstva žádáme o návrh termínu a podmínek, za kterých by byli schopni vzájemné utkání zorganizovat (den, místo, počet kurtů, event. požadavky na úhradu nájmu za tělocvičnu).

Za Západočeský badmintonový svaz v Plzni
Milada Nováková, předsedkyně
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