Czech Sokol Cup 2020 – 19. ročník
Turnaj GP C v badmintonu pro kategorie U 15 a U 17
s mezinárodní účastí
pod záštitou Bc. Martina Sobotky, starosty města Dobřany
a Milana Ludíka, reprezentanta ČR
---------------------------------------------------------------Termín akce:

5. - 6. září 2020

Místo konání:

tenisová hala Dobřany
Přeštická 1268, Dobřany (8 mobil. kurtů)

Program:
Sobota:
5.9.

9.00 slavnostní zahájení turnaje
rozehrání soutěže čtyřher a dvouher (skupiny), pokračování k.o. systémem

Neděle:

9.00 pokračování soutěže čtyřher a dvouher, semifinále a finále

6.9.

Vyhodnocení nejúspěšnějšího družstva v obou věk. kateg. na základě výsledku dvou
nejlépe umístěných hráčů a dvou hráček; zakončení turnaje - předání cen

Účastníci:

U15: hráči a hráčky narození v r. 2006 a později
U17: hráči a hráčky narození v r. 2004 a později
V souladu s rozpisem soutěží nemohou startovat hráči a hráčky do 8. místa celorepublikového žebříčku ke 12.3.2020.
Pozn.: 1) účast není podmíněna zařazením do družstva; výsledky jednotlivců jsou pouze
podkladem pro hodnocení skupiny ve složení 2 + 2, reprezentující oddíl/klub/oblast apod.
2) hráč (hráčka) může v jedné disciplině startovat pouze v jedné věkové kategorii
3) startovat mohou jen hráči s platnou hráč.licencí (viz poznámka na konci propozic)

Disciplíny:

dvouhry a čtyřhry chlapců, dvouhry a čtyřhry dívek

Míčky:

péřové, dodá pořadatel

Ceny:

poháry, medaile, diplomy, ceny pro nejlepší hráče v obou disciplínách i kategoriích

Startovné:

150 Kč za hráče a disciplinu

Stravování:

v areálu bude po celou dobu otevřený bufet se širokou nabídkou občerstvení

Ubytování:

využijte některého z nabízených ubytovacích zařízení (příloha)

Přihlášky:

do 31. srpna 2020 na e-mailovou adresu miladanovakova@centrum.cz

Za pořadatele: Ing. Jaromír B r y c h t a , předseda
oddílu badmintonu
T. J. Sokol Plzeň – Doubravka
Důležité upozornění pro účastníky:
Hráč/-ka může startovat pouze v jednom ze souběžně probíhajících turnajů (Czech Sokol Cup a
Otevřený přebor České obce sokolské). Start v obou turnajích není možný.
V Plzni v dubnu 2020

Formulář pro přihlášku na 19. Czech Sokol Cup
(Dobřany u Plzně 5.- 6. září 2020)

Oddíl/klub:
Hráči
Jméno hráče (hráčky)

Datum narození

Čtyřhra

Dvouhra
(uveďte kategorii)

Kategorie

spoluhráč /-ka

Vedoucí
Jméno vedoucího

Kontakt (e-mail, mobil.tel.)

Jméno, podpis:

Datum:

----------------------------------------------------------------------Příloha
Tipy na ubytování:



Ubytovna Slávie VŠ u plaveckého bazénu, nám Gen. Piky 42, Plzeň, p. Eva Hanyková, tel.737316925,
eva.hanykova@seznam.cz (vícelůžkové pokoje se společ. příslušenstvím, 220 Kč za osobu a noc),
rezervována volná kapacita = cca 50 míst. Dúležité je při objednávání uvést heslo BADMINTON!
Sokolovna Doubravka, Hřbitovní 24 – ubytování v tělocvičně ve vlastních spacích pytlích na vlastních
karimatkách, žíněnky k dispozici v omezeném množství- cena 60 Kč za osobu a noc.

-------------------------------------------------------------------------Pozn.: uveďte v případě zájmu o ubytování v sokolovně
Předpokládaný příjezd
(den, čas):

Počet osob:

Upozornění: V případě ubytování v tělocvičně je nezbytně nutná přítomnost dospělé osoby !!!
----------------------------------------------Poznámka:
S ohledem na události v období březen až květen 2020 bude 19. ročník Czech Sokol Cupu zcela výjimečně
hodnocen jako GPC ve věkových kategoriích, pro které je vypsán (U15, U17).
Souběžně probíhající otevřený přebor České obce sokolské pro všechny věkové kategorie mládeže není
bodovaným turnajem, umožňuje však start i hráčům bez velkých herních zkušeností (hráčská licence zde
není podmínkou) – viz samostatné propozice.

Otevřený přebor České obce sokolské
(turnaj v badmintonu pro kategorie U 13 až U19 vč.)
---------------------------------------------------------------Termín akce:

5. - 6. září 2020

Místo konání:

tenisová hala Dobřany
Přeštická 1268, Dobřany (8 mobil. kurtů)

Program:

5.9.

9.00 slavnostní zahájení turnaje
rozehrání soutěže smíš.čtyřher, pokračování dvouhrami a čtyřhrami

Neděle:

9.00 pokračování soutěže - semifinále a finále všech disciplín

Sobota:

6.9.

Účastníci:

U13: hráči a hráčky narození v r. 2008 a později
U15: hráči a hráčky narození v r. 2006 a později
U17: hráči a hráčky narození v r. 2004 a později
U19: hráči a hráčky narození v r. 2002 a později
Pozn: 1) hráč (hráčka) může v jedné disciplině startovat pouze v jedné věkové kategorii
2) hráčská licence není podmínkou účasti
3) účast není podmíněna výkonností hráčů

Disciplíny:

dvouhry a čtyřhry chlapců, dvouhry a čtyřhry dívek, smíšená čtyřhra

Systém:

podle počtu účastníků, preferovány skupiny s nadstavbou k.o.

Míčky:

péřové, dodá pořadatel

Ceny:

poháry, medaile, diplomy, ceny pro nejlepší hráče v obou disciplínách i kategoriích

Startovné:

150 Kč za disciplínu

Stravování:

v areálu bude po celou dobu otevřený bufet se širokou nabídkou občerstvení

Ubytování:

využijte některého z nabízených ubytovacích zařízení (příloha)

Přihlášky:

do 31. srpna 2020 na e-mailovou adresu miladanovakova@centrum.cz

Za pořadatele: Ing. Jaromír B r y c h t a , předseda
oddílu badmintonu
T. J. Sokol Plzeň – Doubravka

V Plzni v dubnu 2020

Formulář pro přihlášku na Otevřený přebor ČOS
(Dobřany u Plzně 5. - 6. září 2020)

Oddíl/klub:
Hráči
Jméno hráče (hráčky)

Datum narození

Věková
kategorie

Start v disciplínách (uveďte ano x ne)
dvouhra
čtyřhra
smíš.čtyřhra

Pozn.: u párových disciplín uveďte prosím
spoluhráče (spoluhráčku)

Vedoucí
Jméno vedoucího

Kontakt (e-mail, mobil.tel.)

Jméno, podpis:

Datum:

----------------------------------------------------------------------Příloha
Tipy na ubytování:



Ubytovna Slávie VŠ u plaveckého bazénu, nám Gen. Piky 42, Plzeň, p. Eva Hanyková, tel.737316925,
eva.hanykova@seznam.cz (vícelůžkové pokoje se společ. příslušenstvím, 220 Kč za osobu a noc),
rezervována volná kapacita = cca 50 míst. Důležité je při objednávání uvést heslo BADMINTON !
Sokolovna Doubravka, Hřbitovní 24 – ubytování v tělocvičně ve vlastních spacích pytlích na vlastních
karimatkách, žíněnky k dispozici v omezeném množství- cena 60 Kč za osobu a noc.

-------------------------------------------------------------------------Pozn.: uveďte v případě zájmu o ubytování v sokolovně
Předpokládaný příjezd
(den, čas):

Počet osob:

Upozornění: V případě ubytování v tělocvičně je nezbytně nutná přítomnost dospělé osoby !!!

