PROPOZICE
GRAND PRIX ČR „D“ DOSPĚLÝCH
2. turnaj seriálu 4 turnajů , Dudák cup,
pořádané oddíly Sokol Vodňany a ČZ Strakonice
Pořadatel:

TJ ČZ Strakonice, spolek-oddíl badmintonu

Místo:

TJ ČZ Strakonice, Máchova 108, 386 01 Strakonice
Kudy k nám?

Termín:

4. 12. 2021 – sobota

Startovné:

100,- Kč za hráče a disciplínu,

Právo účasti:
Hráči a hráčky kategorie U17 a výše nebo řádně postaršeni s platnou hráčskou licencí a
zdravotní prohlídkou. Na turnajích nesmí startovat prvních 8 mužů a první 4 ženy z aktuálního platného
žebříčku dvouher Jihočeského kraje. Omezení (podle aktuálního žebříčku dvouher) platí i pro párové disciplíny.
Hráčům a hráčkám z jiných oblastí nesmí být povolen start, pokud jejich umístění na aktuálním celostátním
žebříčku dvouher je vyšší než umístění 9. hráče a 5. hráčky jihočeského kraje. Tato omezení neplatí pro hráče a
hráčky, kteří v termínu konání turnaje již dosáhli věku 40 let. Pořadatel má právo udělit dvěma hráčům divoké
karty. Tito hráči následně mohou startovat na turnaji ve všech disciplínách.
Podmínky účasti:
Hráči jsou povinni zaslat přihlášku dle podmínek níže a prezentovat se v den turnaje v
čase 8:20 – 8:45 hodin u hlavního rozhodčího.
Žádáme vás o přihlášení účastníků do čtvrtka 2.12. 2021 do 20.00 hod. elektronicky formou Informačního
systému ČBaS.
Herní systém:
Hraje se ve všech disciplínách (dvouhra mužů a žen, čtyřhra mužů a žen, smíšená
čtyřhra). Turnaj se hraje vylučovacím systémem K. O. na jednu porážku s minimálně dvěma odehranými zápasy
ve dvouhře (zápasem o umístění). Jiný systém může zvolit pouze vrchní rozhodčí turnaje.
Časový program:

8:15 otevření haly
8:20 prezentace účastníků
8:45 losování mixu
9:00 zahájení turnaje společným nástupem
9:30 losování dvouher
11:00 losování čtyřher

Hospodářské podmínky: Hráči startují na vlastní náklady nebo na náklady jednoty/klubu.
Stravování: Občerstvení bude zajištěno od 12:00 hodin v prostorách sportovní haly
Míče, nasazení a ostatní ustanovení: Podle posledního platného Rozpisu soutěží JčBaS (2020/2021).
Ceny: Po posledním odehraném turnaji budou vyhlášeni nejlepší hráčka a hráč podle bodového zisku za
všechny 4 turnaje a v konečném pořadí budou pohárem a medailemi ohodnoceni všichni na 1 až 3. místě.
Vedení turnaje a kontakty na pořadatele:
Karel Frühauf
Mobil: 606 762 152, e-mail: k.fruhauf@tiscali.cz.

Těší se na Vás oddíl badmintonu Strakonice a jeho partneři:

