
Pořadatel:  TJ Sokol Polabiny Pardubice, oddíl badmintonu
Místo konání:   hala Univerzity Pardubice, Kunětická 92, Pardubice, GPS: 50.0472536N, 15.7720128E (parkování možné pod halou univerzity, 

příjezd areálem univerzity z ulice Studentská)
Počet kurtů: 5
Řízení turnaje:  vrchní rozhodčí:  Petr Urbanec, petr.urbanec@tjpolabiny.cz, 602 478 472
 organizátor:  Pavel Jeništa a členové oddílu TJ Sokol Polabiny
Časový program: 
čtvrtek 17. 3. 2022 zveřejnění seznamu přihlášek
neděle 20. 3. 2022 zveřejnění startovní listiny 
čtvrtek 24. 3. 2022 losování on-line (Google Meet) v 19:00 
  V případě, že se z některé disciplíny odhlásí po losování do zahájení turnaje dva nasazení hráči/páry, bude příslušná 

disciplína přelosována před jejím zahájením.
sobota 26. 3. 2022 8:15 otevření haly 
 9:00 zahájení turnaje
 O případném sobotním předehrání semifinálových zápasů ve smíšené čtyřhře rozhoduje vrchní rozhodčí.
neděle 27. 3. 2022 8:30 semifinále a finále
Startovné:  250 Kč za hráče a každou disciplínu (startovné se vybírá výhradně v hotovosti na místě, vždy za celý oddíl dohromady)
Ceny:  medaile, diplomy a drobné ceny
Přihlášky:   výhradně on-line, prostřednictvím IS ČBaS, nejpozději do pondělí 14. 3. 2022; po uzavření přihlášek zasílejte spojení párů 

a odhlášení na e-mail rozhodci@tjpolabiny.cz.
Předpis:  turnaj je řízen dle Soutěžního řádu ČBaS, Rozpisu soutěží mládeže 2022 a pravidel badmintonu
Disciplíny:  dvouhra chlapců, dvouhra dívek, čtyřhra chlapců, čtyřhra dívek, smíšená čtyřhra
Právo účasti:  hráči kategorie U19 (narození 1. 1. 2004 a později) s platnou licencí ČBaS s omezením max. počtu hráčů
Divoké karty:  pořadatel má právo udělit 1 divokou kartu do každé disciplíny turnaje
Maximální počet hráčů:  28 chlapců a 28 děvčat ve dvouhrách, 16 párů ve čtyřhrách a 28 párů ve smíšené čtyřhře; pro právo účasti na turnaji 

rozhoduje lepší postavení na aktuálním žebříčku ze dne 3. 3. 2022.
Hrací systém:  vylučovací systém KO na 1 porážku
Nasazení hráčů:  dle Rozpisu soutěží mládeže 2022
Míče:   Vlastní, péřové s korkovou hlavou (v souladu se Směrnicí certifikace míčů). O spotřebu míčů v zápase se hráči rovnoměrně 

dělí. Hráč (nebo pár) musí mít před zahájením každého zápasu k dispozici minimálně dva míče. Na semifinále a finále 
poskytne míče YONEX A30 pořadatel.

Oblečení:   v párových disciplínách je doporučeno dodržet alespoň u trik barevnou jednotnost; hráč hlásící se jako volný by měl mít 
k dispozici triko bílé barvy. Povinnost být přiměřeně oblečen a obut (v souladu s etickým kodexem BWF) platí i na osoby 
vykonávající roli trenérů.

Stravování:  V hale bude v sobotu k dispozici bufet.

za TJ Sokol Polabiny Pardubice 
Josef Horáček
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https://meet.google.com/zau-upiz-nfk
http://www.pardubice.eu
https://www.pardubickykraj.cz
https://is.czechbadminton.cz/PrihlaseniDoTurnaje.aspx
https://www.victorsport.cz

