PROPOZICE NA GPC
KATEGORIE U13 a KATEGORIE U15
Pořadatel:
Termín:
Místo:

Jihomoravský badmintonový svaz
Sobota 26. června 2021
Sportovní hala Boby, Sportovní 2A, Brno, 602 00

Program:

8:30 prezence kategorie U15
8:45 zahájení turnaje smíšenou čtyřhrou U15
Časový plán – viz TP
9.45 prezence kategorie U13
10.00 zahájení turnaje chlapeckou dvouhrou U13

Startovné:

100,- Kč za disciplínu a hráče

Míče:

Vlastní, pouze péřové dle Směrnice o certifikovaných míčích

Herní systém: Hraje se KO vyřazovacím způsobem na 1 porážku.
Zápasy o umístění ve dvouhrách se budou hrát v případě příznivého časového vývoje
turnaje.
Disciplíny:

Kategorie U15: SČ (24 párů), DCH (24 chlapců), DD (24 dívek), ČCH (12 párů), ČD
(12 párů).
Kategorie U13: DCH (24 chlapců), DD (24 dívek), ČCH (12 párů), ČD (12 párů).
Hráči mohou příslušnou disciplínu hrát pouze v jedné kategorii.

Nasazení:

Dle žebříčku kategorie U15 a U13 platného k 7. lednu 2021.

Vrchní rozhodčí: Karel Reichman (U15), Jana Nezvalová (U13)
Vedení turnaje: Karel Reichman, Jana Nezvalová
Další informace:
• hráči startují na vlastní náklady,
• právo startu mají hráči JM oblasti s potvrzeným přihlášením od vrchního rozhodčího,
s právem startu v kategorii U15, U13, s platnou hráčskou licencí,
Přihlášky:
• uzávěrka do čtvrtka 17. 6. 2021 do 24.00 hod. pouze přes IS ČBaS
• zveřejnění konečné startovní listiny ve středu 18. 6. 2021 do 18 hod.
• zveřejnění losu a časového plánu do 24. 6. 2021 do 18 hod.
Kontakt: Karel Reichman, tel. 602 504 991, Jana Nezvalová 728 835 747

Upozornění:
•
•
•
•

V případě malém počtu přihlášených hráčů si pořadatel vyhrazuje právo zrušení turnaje bez
náhrady.
Vzhledem k epidemiologické situaci je povolen doprovod 1 dospělé osoby na 5 hráčů daného oddílu.
Každý hráč/hráčka se turnaje účastní na vlastní nebezpečí, zodpovědnost a riziko.
Dodržuje pravidla provozovatele sportovního zařízení a řídí se pokyny organizátora a vrchního
rozhodčího turnaje.

Pozor! Na turnaj se vztahují omezení v souladu s platnými mimořádnými
opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR ke dni konání turnaje.

