
 
 

 

Sokol Radotín Meteor Praha 

oddíl badmintonu pořádá 

GRAND PRIX „A“ kategorie U15 

Termín:  23. – 24. 01. 2021 

Místo:  tělocvična ZŠ Praha – Vinoř, Prachovická 340 

Počet kurtů:  5 

Disciplíny:  dvouhry chlapců a dívek, čtyřhry chlapců a dívek, smíšená čtyřhra 

Předpis:  RS jednotlivců mládeže 2021 

Míče:  vlastní, dle Směrnice o certifikaci míčů 

Právo účasti:  hráči narozeni 01.01.2007 a později, s platnou licencí 

Systém soutěže:  soutěž se hraje vylučovacím systémem K. O. na jednu porážku 

Max. počty hráčů (dvojic):  28 DCH, DD 16 ČCH, ČD 28 SČ  

Startovné:  200,- Kč za hráče a disciplínu, do které se přihlásil. 

Vrchní rozhodčí:  Michal Hubáček 

Vedení turnaje:  ředitel turnaje – Ondřej Lubas 

 hospodář – Adéla Zimmerová 

 pořadatelé – členové badmintonového oddílu Sokol Radotín Meteor Praha 

Časový rozvrh:  neděle 17. 01. 2021  zveřejnění startovní listiny na www.tournamentsoftware.com 

 čtvrtek 21. 01. 2021 losování turnaje v tělocvičně Vinoř v 19:30. 

 sobota 23. 01. 2021 9:00 zahájení turnaje, ranní prezentace hráčů je zrušena (v případě 

rychlého průběhu sobotního dne si vrchní rozhodčí vyhrazuje 

právo na odehrání semifinálových zápasů párových disciplín 

v sobotu) 

 neděle 24.01.2021  9:00 semifinále a finále    

Odměny a ceny:  medaile, diplomy a věcné ceny 

Přihlášky:  kontakt: Michal Hubáček (733 227 108), Adéla Zimmerová (721 624 301) 

 e-mail: so.met.rad@seznam.cz 

Nejzazší termín podání přihlášky je pondělí 11.01. 2021 (23:59) prostřednictvím IS ČBaS. 

Ubytování:  Hotel Centrum Mariapoli 

 Penzion Celestýna 

 Penzion U Zralých 

Stravování:   v blízkosti tělocvičny supermarket a několik restaurací. 

http://www.tournamentsoftware.com/


 
 

 

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že dle platného RS jsou hráči povinni v párových disciplínách dodržet 

u trik barevnou jednotnost!!! Hráč, hlásící se jako volný do párové disciplíny, musí mít k dispozici 

triko bílé barvy. 

 

Prosíme všechny účastníky, trenéry a diváky, aby z důvodu aktuálního nařízení týkajícího se nošení 

roušek při vysokém počtu lidí v tělocvičně počítali s povinností mít po celou dobu turnaje (vyjma hraní 

zápasu a rozhodcování) nasazenou roušku.  

Organizátoři turnaje zajistí pracovníky, kteří budou při vstupu do prostoru haly měřit teplotu a 

v průběhu turnaje budou dohlížet nad nošením roušek.  

V případě zjištění vyšší teploty nebo dojde-li k porušení pravidla ohledně roušek, dojde k okamžitému 

vyloučení z turnaje a opuštění haly. 

 

Divákům vstup do haly zakázán!!! 
 

 

V Praze, 1. ledna 2021 za oddíl badmintonu Sokol Radotín Meteor Praha 

Adéla Zimmerová 

721 624 301 


