TJ CHEMIČKA ÚSTÍ N.L. – ODDÍL BADMINTONU

PROPOZICE NA KP JEDNOTLIVCŮ U-13
ÚSTECKÉHO KRAJE (GP D)
TERMÍN:
Sobota 30.9.2017.

MÍSTO KONÁNÍ:
Tělocvična SPŠSaE, Resslova 210/5, Ústí n.L., 4 kurty.
http://www.mapy.cz/s/8php
A – tělocvična, B – vjezd k tělocvičně, C – vchod do šaten.
Do areálu je, bohužel, vjezd nemožný, parkovat se dá v ulici České mládeže.

SPOJENÍ MHD:
Trolejbusem č.52, autobusem č.11, zastávka KAMPUS.

PRÁVO ÚČASTI:
Hráči Ústeckého kraje (plus hráči oddílu Mošna Rumburk) s právem startu v kategorii U-13, kteří
jsou držiteli platné elektronické licence ČBaS pro rok 2017.

DISCIPLÍNY A SYSTÉM TURNAJE:
Dvouhra chlapců, dvouhra dívek, čtyřhra chlapců, čtyřhra dívek, smíšená čtyřhra.
Hraje se na jednu porážku a na dva vítězné sety do 21 bodů, dle platných mezinárodních pravidel.
Zápasy o umístění se odehrají pouze v rámci časových možností.

PŘEDPIS:
„Rozpis soutěží mládeže ČBas pro rok 2017“ a „Rozpis soutěží mládeže Severočeského badmintonového svazu pro rok 2017“.

MÍČKY:
Vlastní, dle „Rozpisu soutěží mládeže Severočeského badmintonového svazu pro rok 2017“.

ČASOVÝ ROZPIS:
8.15 hod. – 8:45 hod. prezentace.
8:45 hod. – 9:10 hod. losování.
V 9:15 hod. zahájení turnaje.

VRCHNÍ ROZHODČÍ:
František Moravec, Seifertova 462, 403 31 Ústí n.L.
+420 606 856 594
Frantisek.Moravec@seznam.cz

ŘÍZENÍ TURNAJE:
František Moravec, Martina Hončíková.

PŘIHLÁŠKY:
Předběžné, ale závazné přihlášky, včetně párových disciplín, je možné posílat do 29.9.2017
elektronickou poštou (do 18:00 hod.).
Přihlášky podané až v sobotu 30.9.2017, musí být čitelné a úplné, tzn., příjmení a jméno
hráče/hráčky, oddílová příslušnost a datum narození.

RŮZNÉ:
Hráči/hráčky, kteří/které nebudou mít v den konání turnaje platnou licenci, se KP U-13 nesmí
zúčastnit.
Pokud se tato skutečnost zjistí až po skončení turnaje, bude takový/taková hráč/hráčka,
vyřazen/vyřazena z výsledků a to bez výjimky.
Všichni, kteří se umístí do třetího místa, obdrží diplomy s motivem badmintonu.
Vítězové získají titul „Přeborník Ústeckého kraje pro rok 2017“.
Každý, kdo se v sobotu 30.9.2017 dostaví jako účastník, trenér, vedoucí, nebo jen jako divák, se
musí bezpodmínečně přezout v šatně, jinak mu nebude umožněn vstup do tělocvičny.
Žádáme všechny, kteří se turnaje chtějí zúčastnit jako diváci a zároveň mají hezké písmo, aby
pomohli při vyplňování diplomů.
Předem děkujeme.

