GPC U13 Pardubice – Singly

PROPOZICE

1.

Organizační údaje

4.5.

Počet kurtů: max. 7, turnaj navazuje na turnaj kategorií U9 a U11

1.1.

Termín: sobota 22.1.2022

4.6.

1.2.

Pořadatel: TJ Sokol Polabiny Pardubice, oddíl badmintonu

1.3.

Místo konání: hala Univerzity Pardubice, Kunětická 92, Pardubice
https://rezervace-sport.upce.cz/contact, GPS: 50.0471347N, 15.7722381E

Míče: Péřové s korkovou hlavou. Hráči dodávají vlastní míče. Hráč musí mít před
zahájením každého zápasu k dispozici minimálně dva míče. O spotřebu míčů
v zápase se hráči rovnoměrně dělí.

4.7.

Hrací systém: Turnaj bude zahájen zápasy ve skupinách. Hráči postupující do
skupiny vítězů budou následně bojovat o konečné umístění vylučovacím způsobem
(K. O.). Hráči sestupující do skupiny poražených sehrají jeden zápas o pořadí.
Pořadatel si vyhrazuje právo upravit systém hry v závislosti na počtu
přihlášených účastníků.

4.8.

Rozhodování zápasů: O nasazení hlavních rozhodčích rozhoduje vrchní rozhodčí.

4.9.

Koučování: Koučování ze strany rodičů nebo trenérů je povolenou pouze mezi sety
nebo když je míč mimo hru. V průběhu hry není koučování povoleno.

1.4.

Parkování je možné pod halou univerzity, příjezd je areálem univerzity z ulice
Studentská

1.5.

Vedení turnaje:
hlavní pořadatel: Josef Horáček
vrchní rozhodčí: Martin Janoušek (608 030 894) rozhodci@tjpolabiny.cz

1.6.

Časový program:
sobota 22.1.2022

8:10
11:00
18:00

otevření haly
ukončení prezence kategorie U13 a losování
předpokládané ukončení turnaje

4.10. Nasazení hráčů: Podle pořadí průběžného žebříčku v den uzávěrky přihlášek.
8 účastníků a méně
2 nasazení
9–16 účastníků
4 nasazení

2.

Hospodářské podmínky

4.11. Zpracování výsledků: Tournament Software

2.1.

Hráči startují na své vlastní náklady, případně na náklady svých oddílů.

2.2.

Startovné: 100 Kč za každou disciplínu.
Startovné se bude vybírat vždy za celý oddíl dohromady v hotovosti.

3.

Přihlášky

3.1.

Přihlášky se zadávají pouze přes is.czechbadminton.cz. Uzávěrka přihlášek je
v středa 19. ledna 2022.

4.12. Hygienická opatření: Na turnaj se vztahují omezení v souladu s platnými
ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR ke dni konání turnaje, které
jsou povinni dodržovat všichni účastníci turnaje, zejména dodržovat povinnost ve
stanovených případech nosit ochranu dýchacích cest a prokázat splnění podmínek
účasti na hromadné akci. Omezte prosím na nezbytné minimum počet osob
doprovodu. Turnaj je bez účasti diváků.

4.

Technická ustanovení

V Pardubicích 3.1.2022

4.1.

Předpis: turnaj je řízen dle Soutěžního řádu ČBaS, Rozpisu soutěží mládeže 2022
a pravidel badmintonu.

4.2.

Právo startu: Turnaj je otevřený pro hráče s platnou licencí ČBaS splňující věkový
limit s omezením počtu hráčů. Hráči do 8. místa žebříčku U13 nesmí startovat.

za TJ Sokol Polabiny Pardubice
Josef Horáček
602 413 484

4.3.

Disciplíny: dvouhra chlapců, dvouhra dívek

4.4.

Maximální počet hráčů: dvouhry 16 chlapců a 16 dívek. Přednost mají hráči
s lepším žebříčkovým postavením. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit počet hráčů
v závislosti na počtu přihlášených hráčů v jiných kategoriích.

