
 

 

Propozice 
GPA U17, 19.9. – 20.9.2020 Ústí nad Labem  

 
Pořadatel:    TJ Chemička Ústí nad Labem, oddíl badmintonu 
Místo:    Hala UJEP, Resslova 5903, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše  

(GPS 50.666079, 14.020559) – 6 kurtů 
Termín:    19.9. – 20.9.2020 
Řízení:   Vrchní rozhodčí – Michala Krejčí, mail: krejcimisa@seznam.cz,  

tel. 775 320 685 
Vedení turnaje:   Vojtěch Hájek, Martina Hončíková, Michala Krejčí  
Přihlášky:   Nutno doručit nejpozději do 7.9.2020 23.59 hodin prostřednictvím IS ČBaS, 

Seznam přihlášek bude zveřejněn na www.tournamentsoftware.com ve 
čtvrtek 10.9.2020. 

Parkování:    U haly 
 
Technická ustanovení 

Předpis:   Hraje se podle platných pravidel badmintonu a dále Rozpisu soutěžní 
sezóny mládeže 2020 vydaných Českým badmintonovým svazem (U17 – 
hráči narozeni 1. 1. 2004 a později). 

Účastníci:   Počet omezen na max. 28 chlapců a 28 děvčat (dvouhra), 16 dvojic čtyřher 
a 28 párů do mixů. Právo účasti dle žebříčku platnému k 12.3.2020. 

Systém soutěže: Všechny disciplíny se hrají K.O. systémem na jednu porážku s jedním 
zápasem o pořadí hráčů vyřazených v 1. kole dvouher. 

Losování:  Provádí se na místě 30 minut před začátkem turnaje. 
Míče:  Hraje se míčky (péřové s korkovou hlavou), které dodávají hráči, o spotřebu 

se dělí rovným dílem, na semifinále a finále dodává míče pořadatel. 
Ceny: vítězové disciplín obdrží medaile, diplom a drobné ceny. 
Startovné: 250 Kč za hráče a disciplínu. 
Stravování: Bude zajištěn bufet v hale. 
Ubytování: Je třeba zajistit s předstihem s ohledem na jiné sportovní akce konané 

tento víkend.  
Doporučujeme:  
Ubytování na koleji UJEP – tel. 475 287 241, ubytovani@ujep.cz 
CMYK Hostel – tel. 601 525 155, info@cmyk-hostel.cz 
Ubytování Královka – Petra Švadlenková, tel. 775 225 262 
 

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. 
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Časový rozpis 

Sobota: 8.30 hod. – prezentace v hale, losování 
 8.45 – zahájení 
  9.00 – cca 19.00 – hrací čas 
 (v případě rychlého průběhu bude možné odehrát semifinálové zápasy 

párových disciplín v sobotu) 
Neděle: 9.00 hod. zahájení semifinálových a finálových zápasů 
 

 
Prosíme všechny účastníky, trenéry a diváky, aby z důvodu aktuálního nařízení týkajícího se nošení 
roušek při počtu lidí nad 100 v tělocvičně počítali s povinností mít po celou dobu turnaje (vyjma 
hraní zápasu) nasazenou roušku.  


