
 

PROPOZICE 

GPC U17 Kopřivnice 
 

Termín:   Sobota 4.9.2021 

Pořadatel:   BK Kopřivnice, z.s. 

Místo konání:  Sportovní hala VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, 
Husova 1302, Ptačí čtvrť, 742 21 Kopřivnice 
GPS: 49.5910681N, 18.1528964E 

Vrchní rozhodčí:  Michal Viest 

Vedení turnaje:  členové pořádajícího oddílu BK Kopřivnice, z.s. 

Časový rozpis:  8:00 otevření haly 
8:00 až 8:30 kontrolní prezentace 
8:45 losování turnaje 
9:00 zahájení turnaje, vyhlášení prvních zápasů 
18:00

Startovné:   100, - Kč za každou disciplínu 

 předpokládané ukončení turnaje  

(startovné se bude vybírat vždy za celý oddíl dohromady 
v hotovosti) 

Přihlášky: pouze přes IS ČBaS, nejpozději do čtvrtka 
2. září 23:59 hod. (prosíme všechny hráče a jejich 
trenéry, ať zkontrolují platnost hráčských licencí

Předpis turnaje: turnaj je řízen dle Soutěžního řádu ČBaS, Rozpisu 
soutěží mládeže 2021 a pravidel badmintonu 

 – 
turnaj nelze hrát bez aktivní licence ČBaS) 

Právo startu: hráči dané kategorie s platnou hráčskou licencí ČBaS, s 
právem startu v kategorii U17 dle rozpisu soutěží GP 



Disciplíny: smíšená čtyřhra, dvouhra chlapců, dvouhra dívek, 
čtyřhra chlapců, čtyřhra dívek 

Počet kurtů:  9 

Míče:  Vlastní, péřové, v pořadí daném rozpisem soutěží 
ČBaS. O spotřebu míčů v zápase se hráči rovnoměrně 
dělí. 

Hrací systém: Vylučovací systém (K. O.) na jednu porážku. O sehrání 
zápasů o pořadí poražených v prvním kole dvouher bude 
rozhodnuto během turnaje. Pořadatel si vyhrazuje právo 
upravit systém hry v závislosti na počtu přihlášených 
účastníků. 

Nasazení hráčů: Podle pořadí průběžného žebříčku v den uzávěrky 
přihlášek. 

Zpracování výsledků: Tournament Software 

Občerstvení: Prodejní automaty ve vestibulu haly. Asi 500 m od haly se 
nachází Pennymarket. 

!POZOR! 
Všichni účastníci turnaje (hráči, trenéři, doprovod atd.) jsou povinni řídit se 
aktuálními opatřeními, která jsou stanovena k datu pořádání turnaje příslušnými 
orgány – Vládou ČR a MZČR. Dodržujte hygienická pravidla. Omezte pohyb v hale na 
minimum (s přihlédnutím ke včasnému nástupu k zápasům). 

 

Kontakt:  Martin Slíva 
 mob.: 737 835 519 
 e-mail: bkkoprivnice@seznam.cz 

  web: Badmintonový klub Kopřivnice | Všechny potřebné informace 
(bkkoprivnice.cz) 
FB:  BK Kopřivnice | Facebook 

V Kopřivnici 
9.8.2021 
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