
 

 

S K  VITA L IT Y , z .s . 
pořádá BADMINTONOVÝ TURNAJ    

G P B  U17 

   
Pořadatel:   SK VITALITY, z.s. 
Termín:    18 - 19.6.2022 

Místo konání:   VITALITY Slezsko, s.r.o. 
    Sportovní areál Vendryně, čp. 1017, 73994, Vendryně 

    GPS: 49°39'31.317"N, 18°41’46.129”E 

  www.vitalityslezsko.cz 

Počet kurtů:      10 

Počet hráčů:     Maximálně 32 hráčů/párů v každé disciplíně 

Prezence:    8:00 - 8:30 

Zahájení turnaje:   9:00 

Řízení turnaje:   členové SK VITALITY, z.s. 

Vrchní rozhodčí:   Lukáš Tomoszek 
Organizace:   členové pořádajícího oddílu, osoba znalá první pomoc zajištěna 
Míče:     

! péřové s korkovou hlavou 

! vlastní, dle stanoveného pořadí ČBaS, dle Směrnice o certifikaci míčů 

Předpis: 
Hraje se podle Pravidel badmintonu, SŘ, RS 2022 a propozic turnaje. Startovné 
ve výši 250,- Kč za hráče a disciplínu. 
 
Přihláška: 
 

Výhradně prostřednictvím IS ČBaS – nejpozději do PONDĚLÍ 6.6.2022.  
 
Žebříček pro nasazení k 26.5.2022 
 

Zveřejnění startovní listiny na webu tournamentsoftware.com nejpozději v neděli 12/6/2022 do 

18:00 hod. 

 



 

 

 

 

Účastníci: 

Hráči narozeni 1. 1. 2006 a později, s platnou licencí.  
Pořadatel turnaje má právo udělit 1 DK do každé disciplíny. 

Systém hry: 
Turnaj se hraje vylučovacím způsobem K.O. na 1 porážku. Hraje se na dva vítězné sety 
do 21 bodů. 

 

Disciplíny 

! Dvouhry chlapců a dívek, čtyřhry chlapců a dívek, smíšená čtyřhra 

Časový rozpis: 

! Sobota 18/6/22 

! do 8.30 kontrolní prezence  

! 8.30 losování turnaje  

! 9.00 zahájení 

! Neděle 19/6/2022 

!  9.00 pokračování soutěže (semifinále, finále)  

Hospodářské podmínky 

! Hráči startuje na vlastní náklady nebo na náklady vysílajících oddílů/klubů 

Startovné:   

 - 250 Kč 

Ubytování 

! Ubytování si účastníci zajišťují sami, doporučujeme využít ubytovací zařízení uvedených 

níže 

! Hotel Vitality - www.hotelvitality.cz (4* hotel přímo v areálu) 

! Penzion Ovečka - www.penzionovecka.cz (cca 15 min. autem) 

Občerstvení:  

! V V prostorách sportovního areálu je restaurace 

 

Ceny: 

! medaile, věcné ceny pro vítěze 

 



 

  

Bližší informace: 

 Organizace turnaje 

! Lukáš Tomoszek / 734 571 461 / lukas.tomoszek@gmail.com 

 Technické záležitosti 

! Petr Szewieczek / 776 670 207 / petr.szewieczek@vitalityslezsko.cz 

! Karel Kozielek / 731 444 854 / karel.kozielek@vitalityslezsko.cz 

 
Sledujte prosím naše web. stránky popř. FB profil.                   
( www.sportvitality.cz ), FB profil ( https://www.facebook.com/vitality.slezsko ). 

 
 


