
 

 

SK VITALITY, z.s. 
pořádá Mistrovství ČR 2021 U13 

   

Pořadatel:   SK VITALITY, z.s. 
Termín:    13. - 14. 11. 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 

    10 kurtů 

 

Vrchní rozhodčí:   EVA HAVLOVÁ-HUSAROVÁ 

Ředitel turnaje:  PETR SZEWIECZEK 

Řízení turnaje:   členové SK VITALITY, z.s. 

Organizace:   členové pořádajícího oddílu, osoba znalá první pomoc zajištěna 

Míče:     od čtvrtfinále dodá pořadatel - míče VICTOR GOLD MAXIMA   

    jinak péřové s korkovou hlavou (pouze značky schválené ČBaS) 

Přihlášky:   prostřednictvím IS ČBaS, do 5. 11. 2021 

Startovné:   300,-Kč za hráče a DISCIPLÍNU - platba v HOTOVOSTI na místě 

 

Technická ustanovení: 

Losování: 

‣  Proběhne ve středu 10. listopadu 

Časový rozpis: 

‣  Sobota - 13. listopadu 

‣  8:00 - otevření haly 

‣  8:45 - slavnostní zahájení 

‣  9:00 - 20:00  

‣  všechny disciplíny do semifinále / semifinále deblových disciplín dle času 

‣  Neděle - 14. listopadu 

‣  8:00 - otevření haly 

‣  9:00 - 15:00 - semifinále a finále 

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

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/


 

 

   

 

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) 

‣  SteelHouse - www.steelhouse.cz (cca 5 min. autem) 

‣  Penzion Stadion - www.penzion-stadion.cz (cca 10 min. autem) 

Doprava 

- doporučujeme využít Regio Jet popř. jiného dopravce - zastávka Třinec Centrum 

- následně taxi popř. místní autobusová či vlaková doprava  - vzdálenost cca 5 min. autem 

- nabízíme možnost zajištění transferu - nutno objednat na e-mailu - 

karel.kozielek@vitalityslezsko.cz  

 

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/
http://www.steelhouse.cz/
http://www.penzion-stadion.cz/
mailto:karel.kozielek@vitalityslezsko.cz


 

 

  

 

Ceny: 

‣  Vítězové jednotlivých disciplín získají titul “MISTR ČR”, účastníci semifinále obdrží 

medaile, diplomy a věcné ceny 

‣  Každý z účastníků turnaje obdrží drobnou pozornost od hlavního sponzora     

VICTOR SPORT CZ 

 

Bližší informace: 

 Organizace turnaje 

‣  EVA HAVLOVÁ-HUSAROVÁ / 732 272 098 

 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 
 

 

mailto:petr.szewieczek@vitalityslezsko.cz
mailto:karel.kozielek@vitalityslezsko.cz
http://www.sportvitality.cz/
https://www.facebook.com/vitality.slezsko

