
Termín: sobota 18.02.2023

Místo:

Právo účasti:

Nasazení: dle žebříčku z 09.02.2023

Disciplíny MS, WS, MD, WD a XD

Systém soutěže:

Míče: vlastní péřové dle směrnice ČBaS

Podmínky: účastníci startují na vlastní náklady

Startovné:

Ceny:

pořádá

Turnaj GP „D“ Cédéčko Skalka CUP kat. dospělých 2/5

Badminton Aréna Skalka
Přetlucká 3295/50, Praha 10 - Strašnice
Budova OC Tesco, 2NP
Počet kurtů: 4-6

S platnou licencí ČSaB a právem startu v kategorii dospělých.
Dle platného RS PBaS platí omezení startu pro hráče:
- na soupiskách družstev Extraligy a 1. celostátní ligy
- v každé disciplíně nejlepších 25% hráčů či hráček dle altuálního
žebříčku příslušné disciplíny
- na aktuálním žebříčku U19 na 1. - 16. místě v kterékoliv disciplíně
Toto omezení se nevztahuje pro hráče a hráčky starší 40 let.

hraje se vylučovaciím systémem K.O.,a zápasem o pořadí, při
vhodném počtu hráčů se mohou hrát skupiny (změna herního
systému vyhrazena pořadatelem dle počtu přihlášených hráčů)

200,- Kč dvouhra a 150,- Kč párovoá disciplína za každého hráče
(upozorňujeme na povinnost uhradit startovné za hráče odhlášené
po zveřejnění startovní listiny). Platba pouze v hotovosti.

semifinalisté a finalisté obdrží diplomy a medaile

Pro všechny hráče, kteří odehrají turnaj GPC a zárověň GPD bude 
připravem poukaz na pivo ZDARMA.



Vedení turnaje:

Vrchní rozhodčí: Petr Dubský

Přihlášky:

Stravování:

Harmonogram:

Partner turnaje:

Skalka CUP:

Turnaj je součástí série Skalka CUP "Cédéčko".

Nejaktivnější hráči, kteří se zůžastní minimálně 5. 
turnajů GPC+GPD (Cédéček Skalka CUP) a budou mít 
odehráno na každém turnaji všech 6 disciplín, budou 
na konci turnaji SKALKA CUP (tedy na 5/5) zařezeni do 
slosování o 30l sud piva.			

Parkování:
V garážích OC Tesco, parkovací lístek vám bude při
odchodu bezplatně prodloužen na recepci.

Po celou dobu turnaje bude otevřena kavárna 
(snídaně, obědy, svačiny, večeře)

pouze on-line prostřednictvím IS ČBaS do 15.02.2023, 
odhlášky na petr.dubsky@outlook.com.

8:15 otevření haly
12:45 prezentace účastníků
12:55 losování mixu
13:00 zahájení turnaje
14:30 losování dvouher
16:00 losování čtyřher

Badminton Aréna Skalka, Dubský Petr
GSM: 704 735 550
email: petr.dubsky@outlook.com
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