
 

 

SK VITALITY, z.s. 
pořádá Mistrovství ČR SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ŽÁKŮ 2021 

   

Pořadatel:   SK VITALITY, z.s. 
Termín:    15. - 17.10.2021 

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 

 

 

Vrchní rozhodčí:   VÁCLAV PASZ 

Ředitel turnaje:  PETR SZEWIECZEK 

Řízení turnaje:   členové SK VITALITY, z.s. 

Organizace:   členové pořádajícího oddílu, osoba znalá první pomoc zajištěna 

Míče:     péřové s korkovou hlavou - VICTOR /dotace ČBaS/ 

Přihlášky:   E-mailem STK ČBaS 

Startovné:   1750 Kč za družstvo (platba možná na místě) 

 

 

Technická ustanovení: 

Losování: 

‣  Proběhne ve středu 13. října 

Časový rozpis: 

‣  pátek až neděle - podle počtu přihlášených družstev 

‣  časový plán a výsledky budou zveřejněny a aktualizovány na www.tournamentsoftware.com 

 

Systém hry: 

‣  počet hracích dnů stanoví STK ČBaS na základě počtu přihlášených družstev po 30. 9. 

2021. 

‣  hráč smí nastoupit ve dvou zápasech a ve dvou různých disciplínách 

https://www.google.com/maps/place/VITALITY+Slezsko,+s.r.o.+-+sportovn%C3%AD+are%C3%A1l+Vendryn%C4%9B/@49.6588554,18.6940011,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNDnCsDM5JzMxLjMiTiAxOMKwNDEnNDYuMSJF!3b1!8m2!3d49.6586992!4d18.6961469!3m4!1s0x47141aa8c43a99f3:0x2f4ae85f5fa35c41!8m2!3d49.657947!4d18.6965411
http://www.vitalityslezsko.cz/


 

 

   

‣  družstva startují na soupisku, která musí být potvrzena STK ČBaS dle platného žebříčku 

k 7. 10. 2021 (s předsazením hráčů a hráček s umístěním do 200. místa ve dvouhře na 

Světovém juniorském žebříčku, do 50. místa ve dvouhře na BEC European U17 ranking, do 

16. místa ve dvouhře kategorie U19 a do 8. místa kategorie U17. Pro předsazení se použije 

vždy pořadí 0).  

Soupisky na předepsaném formuláři musí být zaslány na STK ČBaS do 10. 10. 2021. 

 

Další služby:   

 - vyplétací servis (vypletení - 300 Kč + výplet) 

 - prodej sportovního vybavení 

 - masérské služby - rehabilitace 

 

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 

 

Ostatní: 

‣  ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ V HALE (VUVUZEL, TRUBEK NEBO HLUČNÝCH HUDEBNÍCH 

NÁSTROJŮ) 

 

Oblečení: 

‣  sportovní badmintonové 

‣  v párových disciplínách je povinné, aby každý pár dodržel u trik barevnou jednotnost 

 

Námitky: 

‣  se podávají podle příslušného ustanovení SŘ 

 

http://www.hotelvitality.cz/
http://www.penzionovecka.cz/


 

 

  

 

Ceny: 

‣  vítězné družstvo získává POHÁR a TITUL MISTRA ČR  

‣  družstva na 1-3 místě obdrží odměny, diplomy a medaile 

‣  finanční odměny (nutno nahlásit sekretariát ČBaS (info@czechbadminton.cz) číslo účtu 

pro vyplacení) 

‣  1. místo - 5000 Kč 

‣  2. místo - 3000 Kč 

‣  3. místo - 2000 Kč 

 

Bližší informace: 

 Organizace turnaje 

‣  VÁCLAV PASZ / 777 876 498  

 Technické záležitosti 

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

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

 

Hygienická opatření dle aktuálních nařízení.  

 

Sledujte prosím naše web. stránky popř. FB profil. ( 

www.sportvitality.cz ), FB profil ( https://www.facebook.com/vitality.slezsko ). 

 

 

 

 

HLAVNÍ PARTNEŘI 
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http://www.sportvitality.cz/
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