BADMINTONOVÝ KLUB TJ BANÍK MOST
www.badminton-most.cz / e-mail : badecmost@seznam.cz
SPORTOVNÍ HALA MĚSTA MOSTU, Budovatelů 2/112, 434 01
Kontakt : 607 591 511, 736 505 187

3. ročník turnaje Grand Prix „B“

MEMORIÁL
WERNERA REICHELA st.
Termín:

17.-18.10.2009

Pořadatel:

Badmintonový klub TJ Baník Most

Místo konání:

Sportovní hala města Mostu, velká hala (6 kurtů), malá hala (4 kurty)

Disciplíny:

dvouhry mužů a žen, čtyřhry mužů a žen, smíšená čtyřhra

Právo účasti:

bez omezení, s platnou licencí ČBaS

Hrací systém:

soutěž se hraje ve všech disciplínách K.O. systém na jednu porážku

Vedení turnaje:

řízení turnaje – Svatopluk Hofman
hospodář – Jana Řeháková
pořadatelé – členové badmintonového klubu TJ Baník Most

Vrchní rozhodčí: Pavel Douša
Všichni hráči jsou povinni dle pokynů řídícího turnaje působit jako
rozhodčí jednotlivých utkání.
Startovné:

100,- Kč za hráče a disciplínu

Časový rozpis:

pátek 16.10.2009
sobota 17.10.2009

- 19,30 hod. losování turnaje v klubovně SH
- 08,00 hod. presentace
- 08,30 hod. slavnostní zahájení
- 08,40 hod. zahájení hlavní soutěže ve velké hale
pořadí disciplín: MIX, DM, DŽ, ČM,
ČŽ
- 18,00 hod. pokračování soutěží v malé hale
- 21:00 hod. předpokládané ukončení herní doby
včetně odehrání semifinálových zápasů
neděle 18.10.2009 - 08,30 hod. finálové zápasy (velká hala)
- 12,00 hod. ukončení turnaje a předání cen
Losování turnaje a presentace proběhne v klubovně Sportovní haly.
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Míče:

péřové – vlastní, v pořadí daném Rozpisem soutěží

Hosp. podmínky: hráči startují na vlastní náklady, nebo na náklady vysílajících klubů
Odměny a ceny:

pro finalisty v každé disciplině finanční a věcné ceny

Ubytování:

pořadatel nezajišťuje, možnost ubytování v Mostě najdete na stránkách
města Mostu http://www.mumost.cz/turisti/index.htm

Stravování:

v hale bufet se základním občerstvením, v blízkosti Sportovní haly dva
supermarkety a několik restaurací

Přihlášky:

kontaktní osoba: Svatopluk HOFMAN
telefon: +420 736 505 187
e-mail: hofmans@atlas.cz
Přihlášky posílejte nejpozději do pondělí 12.10.2009.
Přihlášky posílejte VÝHRADNĚ EMAILEM. Přijetí přihlášek bude
e-mailem i potvrzeno.

Svatopluk H O F M A N
předseda BK TJ Baník Most
V Mostě dne 15.9.2009

