BK 1973 DELTACAR Benátky n/J z.s.
po ádá z pov ení STK BaS

Turnaj Grand prix “A“ kategorie U13
Termín: 3.- 4.6.2017
Místo: IBE Aréna, Benátky n/J, ul.5 kv tna, Benátky n/J 29471
5 mobilních badmintonových kurt / PROBAD +VICTOR /
Ú astníci: Hrá i s právem startu dle rozpisu sout ží mládeže 2017, v kategorii U13 (2005 a mladší)
Disciplíny: Dvouhry, ty hry, smíšená ty hra
Systém hry: Vylu ovacím systémem k.o. na 1 porážku + zápasy o po adí pro poražené v 1.kole.
Mí e: VICTOR Gold Champion dodává po adatel na celý turnaj.
Hosp. podmínky: Ú astníci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílajících oddíl .
Startovné: 300,-K /hrá /dvouhra, 250,-K /hrá /párová disciplína
Ceny:Hrá i na 1.-4.míst všech disciplín získávají diplomy a v cné ceny v nované po adatelem a
partnerem turnaje firmou VICTOR Sport.
Vrchní rozhod í: Michal apek
Vstup na hrací plochu budou mít pouze hrá i a trené i.
asový rozpis:
Sobota 3.6.2017
8:30 otev ení sportovní haly
9:00-9:15 prezentace
9:30 losování
9:45 slavnostní zahájení
10:00 zahájení turnaje /zápasy sm. ty hry/
ed le 4.6. 2017
10:00 semifinále + finále všech disciplín
Po skon ení finálových utkání slavnostní vyhlášení výsledk všech disciplin.Žádáme hrá e a
vedoucí o respektování tohoto požadavku po adatele.

Losování: prob hne za ú asti vrchního rozhod ího v hale v sobotu 3.6.2017 v 9:30 hod.
editel turnaje: Ing. Petr Kvapil
Ubytování: Ú astníci si zajiš ují sami. Doporu ujeme Hotel Bílý Páv, www.bilypav.cz
i jiné ubytovací kapacity v Benátkách n/J na adrese: http://is.benatky.cz/ubytovani/index.php
Stravování: Po celou dobu turnaje bude v prostorách haly otev en bufet s nabídkou teplých jídel.
Akreditovaní trené i budou moci využívat bezplatné ob erstvení v prostorách VIP salónku.
P ihlášky: zasílejte nejpozd ji do pond lí 29.5.2017 emailem na adresu:
capek.michal94@gmail.com
P ijetí p ihlášky bude emailem potvrzeno, v opa ném p ípad volejte:731830599
Další informace: Informace o turnaji m žete sledovat na www.badminton-benatky.cz
Za organizátory
Ing. Petr Kvapil
editel turnaje

P ihláška na GP A U13 Benátky n/J
3.-4.6.2017
Oddíl:

Kontaktní osoba:
e-mailová adresa:
telefon:

Dvouhra chlapc :

ty hra chlapc :

Dvouhra dívek:

ty hra dívek:

Smíšená ty hra:

u párových disciplin uve te, prosím, i volné hrá e, u kterých chcete p ípadn p i adit spoluhrá e

------------------------------------------

