
 
 

 

Pořadatel:   Sokol Meteor Praha – Radotín (TJ Sokol Radotín) 
 

Místo:    O2 Universum, Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9 – Libeň  
 

Datum:   20. – 22. 5. 2022 
  

Disciplíny:   dvouhra mužů, dvouhra žen, čtyřhra mužů, čtyřhra žen a smíšená čtyřhra 
 

Právo účasti:   hráči a hráčky s platnou licencí ČBaS a právem účasti dle RS dospělých 
 

Hrací systém:  vylučovací systém K.O. dle RS dospělých 
 
Počet kurtů:  Pátek:   5 kurtů 
   Sobota: 4 kurty 
   Neděle: 1-2 kurty 

  
Vrchní rozhodčí:  Jan Kolář, e-mail: jan_kolar@centrum.cz  

 
Ředitel turnaje:  Michal Hubáček, e-mail: hubacekm@volny.cz, mobil: 733 227 108 

 
Přihlášky:  nejpozději do 13. 5. 2022 výhradně prostřednictvím IS ČBaS; výjimky výlučně 

v souladu s RS dospělých (nejpozději 16. 5. 2022 e-mailem na adresu VR) 
 

Losování:   středa 18. 5. 2022 
 

Časový program:  pátek 20. 5. 2022 
10:45  slavnostní zahájení 
11:00 všechny zápasy všech disciplín až do čtvrtfinále 
 

sobota 21. 5. 2022  
9:00 čtvrtfinále  
14:00 semifinále 
 

neděle 22. 5. 2022 
9:00     finále soutěže Vaše liga  
10:00  finále (mezi dvěma finálovými zápasy proběhne exhibice v parabadmintonu 
ve čtyřhře 

 
Míče:    dodá pořadatel, ADIDAS FLIEGER FS7 

 
Startovné:   700 Kč za hráče ve dvouhře, 500 Kč za hráče v párové disciplíně 

 
  

Mistrovství ČR 2022 
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Vstupné:  Vstupenky je možné zakoupit přes www.ticketmaster.cz 
 

Pátek – 300 Kč 
    Sobota – 400 Kč 
    Neděle – 400 Kč 
    Všechny dny – 850 Kč 
 

Každý oddíl, jehož hráči na turnaji startují, má právo na zisk 1 akreditací pro trenéry a 1 pro předsedu 
oddílu. Prosíme o zaslání pasové fotografie na e-mail organizátora, aby mohla být akreditace vytvořena. 
V případě požadavku oddílu na více akreditací Vám tyto rádi předem připravíme, a to za cenu 
vstupného. 

 
Kontakt na org.:  e-mail: so.met.rad@seznam.cz 
 
Ubytování:  STAGES Hotel- 50 metrů od haly, heslo: ''Badminton'' sleva na ubytování 
 Hotel Carol- 300 metrů od haly, heslo: ‘’Badminton’' sleva na ubytování 

 
Další služby: vyplétací servis, občerstvení, pitný režim, prodej sportovního vybavení atd. 

 
Stravování:  v areálu O2 Universum 
   1) bufet- podle počtu návštěvníků bude v areálu otevřeno několik bufetu  

2) možnost objednání obědů nebo večeří za cenu 150,- (polévka+ hlavní jídlo), 
výběr z několika jídel (2x masové, 1x vegetariánské) – Objednávky na email 
organizátora 

   3) drobné občerstvení+ pitný režim zajištěn v průběhu celého turnaje 
 

Hosp. podmínky: hráči startují na vlastní náklady, příp. na náklady vysílajících oddílů 
 

Ceny:  vítězové jednotlivých disciplín získávají titul „Mistr ČR“, hráči na 1. – 3/4. místě 
medaile, diplomy a věcné ceny 

 
 

COVID opatření:  účastníci turnaje jsou povinni dodržovat aktuálně platná epidemiologická opatření 
a pokyny pořadatele. Podrobné informace obdrží účastníci turnaje v předstihu. 

 
 

NEPŘEHLÉDNĚTE!
 

Prosíme všechny hráče, trenéry a rodiče, aby se řádně seznámili s veškerými 

informacemi uvedenými v propozicích turnaje a v aktuálních zprávách před akcí. Akce 

se koná v moderních prostorech kongresového a multifunkčního centra O2 
Universum, včetně ochranky u vstupu a na tribunách. Bez řádné akreditace či 

vstupenky nebude umožněn vstup do objektu. Do herního prostoru budou vpuštěni 

pouze hráči a trenéři s platnou akreditací.  
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