
 

 

 

GPB KATEGORIE U19 
 
Pořadatel:  Badmintonový klub Technické univerzity v Liberci, z.s. 
 
Termín:  11. - 12. června 2022 
 
Místo:   hala Sport Parku Liberec, Jeronýmova 570/22, 460 07 Liberec, 6 kurtů     
                                       (viz přiložená mapa) 
 
Disciplíny:  DCH, DD, ČCH, ČD, SČ 
 
Řízení turnaje: členové BK TU v Liberci 
Vrchní rozhodčí: Michal Hubáček, tel. +420  733 227 108 email: hubacekm@volny.cz 
 
Přihlášky:  Přihlášky probíhají VÝHRADNĚ prostřednictvím IS ČBaS do pondělí 

30. května 2022 do 23:59 h. Přihlášky budou zveřejněny na 
www.tournamentsoftware.com ve čtvrtek 2. června 2022. Přihlášení 
hráči jsou povinni zkontrolovat si zde své přihlášení do turnaje ihned 
po zveřejnění a v případě nesrovnalostí bezprostředně kontaktovat 
vrchního rozhodčího. 

 Pozdě zaslané přihlášky (po uzávěrce, či zaslané pouze emailem na 
adresu uvedeného vrchního rozhodčího) mohou být akceptovány 
pouze do čtvrtka 2. června, před zveřejněním seznamu přihlášek na 
webových stránkách tournamentsoftware.com (týden před začátkem 
turnaje).  
Pokud budou pozdě zaslané přihlášky akceptovány, pak pouze pod 
pořádkovou pokutou ve výši 100,- Kč za každého hráče formou 
zvýšeného startovného.  
Zveřejnění startovní listiny na webu tournamentsoftware.com 
nejpozději v neděli 5. června do 18:00 hod. 

Odhlášky: Na e-mail: hubacekm@volny.cz; hráči se mohou bez postihu odhlásit 
e-mailem do úterý 7. června do 23:59 h.  

Dojde-li k odhlášení hráče po tomto termínu, je hráč povinen zaplatit 
startovné a pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč za příslušnou 
disciplínu, ze které se odhlásil. 

Úhrada:  Účastníci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílajících klubů. 
Stravování:  V blízkosti haly je několik bufetů a restaurací.  
Ubytování:  a) koleje TUL v Harcově, 17. listopadu 590/14; 460 15 Liberec 15      

    v ceně 334 Kč/lůžko/noc  
    kontakt tel. 485 355 203, www.koleje.tul.cz 
b) hostel Arena, Jeronýmova 570/22, 460 07 Liberec (100 m od haly) 
     v ceně čtyřlůžkový pokoj 1 200,-Kč/noc; šestilůžkový pokoj  
     1 800,-Kč/noc 
     kontakt: tel. 488 048 111, www.hotelarena.cz                           
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TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
Herní systém : Vylučovacím způsobem K.O. na 1 porážku.  

Maximální počty hráčů (dvojic) v disciplínách: 32 DCH; 32 DD, 18 ČCH, 
18 ČD, 32 SČ; pro právo účasti na turnaji rozhoduje lepší postavení na 
průběžném žebříčku ze dne 19. 5. 2022. Bude platit Rozpis soutěží 
mládeže pro rok 2022, Pravidla badmintonu a SŘ. 

 
Účast:  hráči kategorie U19 (narození 1.1.2004 a později) s platnou licencí. Na 

turnaji mohou startovat i hráči, kteří nejsou občany ČR bez platné 
licence, ale bez nároku na zisk bodů.  
Pořadatel má právo přidělit jednu DK do každé disciplíny. 

 
Losování:   Proběhne ve čtvrtek 9. června 2022 ve 20,00 h v tělocvičně ZŠ Praha 
    Vinoř; los bude zveřejněn na www.tournamentsoftware.com 

V případě, že se z některé disciplíny odhlásí po losování do zahájení 
turnaje dva nasazení hráči (páry), pak bude příslušná disciplína 
přelosována před jejím zahájením. 

 
Časový rozvrh: sobota 11. 6. 8:15 h  otevření haly 

8:55 h  slavnostní zahájení 
  9:00 h  zahájení turnaje  
    pořadí disciplín: SČ, DM, DŽ,ČM, ČŽ 

    neděle 12. 6. 9:00 h    semifinálové a finálové zápasy  
     14:00 h předpokládané ukončení a předání cen 
      
Startovné:  250 Kč za hráče a disciplínu (startovné se vybírá výhradně na místě 

v hotovosti, vždy za celý oddíl či klub dohromady).  
 
Ceny:  hráči na prvních třech místech jednotlivých disciplín obdrží diplomy  

a věcné ceny. 
 

Dovolujeme si Vás upozornit, že dle platného RS je hráčům doporučeno v párových 
disciplínách dodržet u trik barevnou jednotnost. Hráč, hlásící se jako volný do párové 
disciplíny, by měl mít k dispozici triko bílé barvy. 

 

Martin Marek v.r. 

předseda Badmintonového klubu 

         Technické univerzity v Liberci, z.s. 
 
                                                                                                                
              
 
 
Vstup do haly:  
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Vstup do haly: 
nejlépe z Máchovy ulice (kde je parkoviště), průchodem okolo hokejové Home Credit Arény. 
 
GPS: N 50° 45. 210, E 015° 02.976 
 

 


