
 

 

S K  VITA L IT Y , z .s . 
pořádá Mis trovs tví Č R  jednotlivc ů   

v MINIB ADMINTONU U11 

   
Pořadatel:   SK VITALITY, z.s. 
Termín:    14 - 15.5.2022 

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 

Prezence:    8:00 - 8:30 

Zahájení turnaje:   9:00 

Řízení turnaje:   členové SK VITALITY, z.s. 

Vrchní rozhodčí:   Eva Havlová 

Organizace:   členové pořádajícího oddílu, osoba znalá první pomoc zajištěna 
Míče:      

! péřové s korkovou hlavou 

! na celý turnaj dodá míče ČBaS   

Předpis: 

 

Přihla ́sǩy a oblastní nominace  
Oddíl či pověřený zástupce s rolí přihlašovatele je povinen elektronicky přihlásit výlučně hráče, ktery ́má 
oblastní nominaci nebo má právo úcǎsti na základě jiných oblastních kritérií, v Informačním systému 

ČBaS. Uzávěrka přihlášek je do pondělí před termínem konání MČR.  
 

Pozdě zaslané přihlásǩy (po uzávěrce, či zaslané pouze e-mailem na adresu uvedeného vrchního 
rozhodčího) mohou být akceptovány pouze do zveřejnění startovní listiny na webu 

tournamentsoftware.com.  
Pokud budou pozdě zaslané přihlášky akceptovány, pak pouze pod pořádkovou pokutou ve výši 100,- Kč 

za kazďého hrácě formou zvýsěného startovného.  

 
Oblastní svazy jsou povinny nahlásit na adresu uvedenou v propozicích turnaje nejpozději do pondělí 

před termínem konání MČR oblastní nominace hráčů na základě kritérií určených jejich rozpisem soutěží, 
a to výhradně na předepsaném formuláři. Oblastní nominace musí obsahovat kompletní informaci o 

jménech hráčů pro všechny disciplíny.  
 



 

 

Nedodržení tohoto ustanovení ma ́ za na ́sledek pořad́kovou pokutu ve vy ́s ̌i 500,- Kc ̌.  
 

Zveřejne ̌ní startovní listiny na webu tournamentsoftware.com nejpozde ̌ji ve středu 

11/5/2022 do 16:00 hod. 

 

Účastníci:  

! Hráči a hráčky s právem startu dle předpisu ČBaS (Rozpis soutěží Minibadmintonu 2022 

(https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/Rozpis_soutezi_U8-U11_2022_1.pdf) 
! s platnou licencí 

 

!  48 hráčů, 48 hráček 

 

Systém hry: 

! Skupiny po 6 hráčích/hráčkách, vzájemné zápasy na dva vítězné sety do 11 bodů bez 

nastavení; z každé skupiny postoupí tři nejlépe umístění hráči do vyřazovací části turnaje. 

Prostudujte si prosím podrobně RS v minibadmintonu vydaný ČBaS (velké množství 

odlišností oproti ostatním soutěžím). 

 

Disciplíny 

! Dvouhry chlapců a dívek 

 

Časový rozpis: 

! Dvouhry kluků a dívek 

! Sobota 14/5/22 

! do 8.30 kontrolní prezence  

! 8.45 losování turnaje  

! 9.00 zahájení, předpokládaná hrací doba (skupiny, 1.kolo k.o.) do 18.30 h d 

! Neděle 15/5/2022 

!  9.30 pokračování soutěže (osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále)  

! Předpokládaný čas vyhlášení výsledků a zakončení turnaje ve 12 hodin  

 

Hospodářské podmínky 

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



 

  

 

Startovné:   

 - 350 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 

 

Přihlášky: 

! Přihlášky přijímáme přes IS CZECHBADMINTONU do 9/5/2022 23:59 

 

Ceny: 

! Vítězové dvouher získají titul Mistr ČR v minibadmintonu, semifinalisté obdrží medaile a 

diplomy věnované Českým badmintonovým svazem a ceny věnované pořadatelem. 

Všichni účastníci obdrží drobnou pozornost. 

 

Bližší informace: 

 Organizace turnaje 

! Eva Havlová / 732 272 098 / ewsonek.husarova@gmail.com 

 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 ). 

 
 


