
    
 
 

 
 

MTAC Praha Vinoř, www.mtac.cz 

                        Turnaj GPD U15 Praha Vinoř 
 

Termín:                                 sobota 9. 4. 2022 

Místo konání:                      ZŠ Vinoř, Prachovická 340, Praha – Vinoř 

Vrchní rozhodčí:                 Karel Wimmer (602 356 522), charliew@volny.cz 

Časový rozpis:                     8.00 - 8.30 kontrolní prezentace
                                               9.00 - zahájení turnaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Startovné:                            U15 dvouhry                        150,- Kč za hráče a disciplínu
                                               U15 párové disciplíny         100,- Kč za hráče a disciplínu 

Hospodářské podmínky:  Hráči startují na vlastní náklady nebo na náklady svých oddílů. 

Přihlášky:                             Do středy 6. 4. 2022 - přes IS ČBaS, sestavení párů z hráčů přihlášených jako volných                                                                                                                                                                                      
                                               nejpozději do pátku 8. 4. 2022 do 18:00 hod. e-mailem na adresu vrchního rozhodčího. 

Startovní listina:                 Bude zveřejněna ve čtvrtek 7. 4. 2022 na Tournament Software. 

Předpis:                                Turnaj je řízen dle Soutěžního řádu ČBaS, Rozpisu soutěží mládeže 2022 a pravidel                                                                                                                                                           
                                               badmintonu. 

Právo účasti:                       Hráči a hráčky kategorie U15 a mladší s platnou hráčskou licencí. Nesmí zde startovat hráči                                                                                                                                                                                                                
                                               s umístněním do 24. místa na celostátním žebříčku platném v době uzávěrky přihlášek.                                                                                                                                                     
                                               Turnaj je otevřený pro hráče z jiných oblastí. 

Systém soutěže:                 Soutěží se ve všech disciplínách (dvouhra chlapců a dívek, čtyřhra chlapců a dívek,                                  
                                               smíšená čtyřhra).  Turnaj se hraje vylučovacím systémem K. O. na jednu porážku s minimálně                               
                                               jedním  zápasem o  umístění v prvním kole dvouher. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit       
                                               systém hry v závislosti na počtu přihlášených účastníků.                 

Míče:                                     Vlastní péřové dle rozpisu soutěží ČBaS. O spotřebu míčů v zápase se hráči rovnoměrně dělí. 

Maximální počet hráčů:   MS: 28, WS: 28, MD: 16, WD: 16, XD: 28 Pořadatel si vyhrazuje právo upravit počet hráčů                                                                                                   
                                               v závislosti na počtu přihlášených hráčů v jiných kategoriích. 

Počet kurtů:                        5 

Bezpečnostní opatření:    Opatření COVID19 – aktuální opatření naleznete na stránkách ČBaS. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:  V době konání turnaje bude okolí haly uzavřeno pro osobní dopravu, bude zde probíhat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                               velikonoční jarmark. Nebude tak možné parkovat přímo před halou. 


