Propozice

Velká cena města Plzně v badmintonu – GP A dospělých

12. ročník
Pořadatel:

Západočeský badmintonový svaz, z.s.

Termín:

10. – 12. prosince 2021

Místo:

Hala 2 Městské sportovní haly, Úslavská 75, Plzeň – 6 kurtů

Disciplíny:

dvouhra mužů a žen, čtyřhra mužů a žen, smíšená čtyřhra

Právo účasti:

viz RS dospělých ČBaS 2021/22
Nasazení 2 týdny před turnajem, tedy 25.11.2021

Hrací systém:

vylučovací systém K.O. na jednu porážku

Vrchní rozhodčí:
(a Ředitel turnaje)

Tomáš Knopp

Organizace turnaje:

členové ZpčBaS

Startovné:

STANDARD: 200 Kč za hráče a disciplínu
VIP: 250 Kč za hráče a disciplínu (v ceně je „náhradní“ rozhodčí)
Lze kombinovat startovné za jednotlivé disciplíny STANDARD / VIP.
Všechny platby pouze na účet !!
(možnost předem, nebo po turnaji)
Účet : 2201555757/2010
VS : datum narození (ve formátu DenMěsícRok), nebo číslo klubu
SS : 2021
Do poznámky uveďte jméno hráče(ky) a počet VIP

„Náhradní“ rozhodčí: doplňková služba - 50 Kč za zápas.
Při prohře v jednotlivých disciplínách není povinnost „pískat“ další zápas
"Náhradní" rozhodčí je v ceně VIP startovného, ale i doplňková služba, kterou
lze následně objednat ke startovnému typu STANDARD a to za 50 Kč za zápas.
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Počet "náhradních" rozhodčích je omezen, v případě velkého zájmu
rozhoduje datum objednání/zaplacení.
U párových disciplín stačí mít službu zaplacenou/objednanou pro jednoho z
příslušné dvojice.
Míče:

vlastní, dle RS dospělých 2021/22

Časový rozpis:

středa 8.12.: 22:00 - losování kvalifikace (vrch.rozhodčí)
pátek 10.12.: 30 minut před zahájením kvalifikace - prezence hráčů (v hale)
12:00 až 20:00 - kvalifikace všech disciplín.
Přesný čas zahájení kvalifikace bude určen podle počtu přihlášených hráčů.
Losování všech disciplín hlavní soutěže (v hale) po odehrání kvalifikace.
sobota 11.12.:
do 8:30 - prezence hráčů do hlavní soutěže (v hale)
9:00 – 20:00 hlavní soutěže všech disciplín
neděle 12.12.:
9:00 – pokračování turnaje - semifinále a finále všech disciplín
13:00 - předpokládaný konec turnaje
Časový plán kvalifikace, hlavní soutěže a kompletní výsledky budou
zveřejněny a aktualizovány na www.tournamentsoftware.com

Ubytování:

Pořadatel doporučuje využít ubytovacích zařízení uvedených v příloze

Stravování:

v objektu Městské sportovní haly je otevřena restaurace

Hosp.podmínky:

hráči startují na vlastní náklady, příp. na náklady svých oddílů/klubů

Ceny:

semifinalisté všech disciplín obdrží finanční odměny dle tabulky v příloze,
vítězové jednotlivých disciplín navíc pohár.

Přihlášky:

přes IS ČBaS do 1.12. (středa)

Další služby:

Hygienická opatření dle aktuálních nařízení
kompletní pravidla pro GPA dospělých - RS dospělých ČBaS 2021

Kontakt:

zpcbadminton@centrum.cz (Tomáš Knopp, tel. 777 586 357 )

www.badminton-plzen.cz
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Příloha propozic VCmP 2021
Tabulka finančních odměn pro nejlepší hráče v jednotlivých disciplínách
Disciplína
Dvouhra muži
Dvouhra ženy
Čtyřhra muži
Čtyřhra ženy
Smíšená čtyřhra

1.místo
1 600
1 200
2 x 1 200
2 x 1 000
2 x 1 200

2.místo
900
700
2 x 600
2 x 500
2 x 600

3.-4.místo
2 x 500
2 x 400
4 x 300
4 x 300
4 x 300

Celková částka k rozdělení mezi hráče na 1.-3.místech ve všech disciplínách je 20 000 Kč.

Tipy na ubytování během VCmP 2021 (10. - 12. prosince 2021)
----------------------------------------------------------------------------1. Ubytovací centrum bazén Slovany, nám. Gen. Píky 42, Plzeň,
www.bazenslovany.cz/ubytovani/
Nabídka pokojů: 17 třílůžkových, 3 šestilůžkové pokoje, 2 x 2lůžkový apartmán
Cena za osobu 250 Kč, v apartmánu 300 Kč (při obsazenosti 2 lůžek).
Rezervace na eva.hanykova@seznam.cz (tel. 737 316 925) - heslo: „badminton“
2. Penzion U Gigantu, Chvojová 1, Plzeň – Doudlevce, www.ugigantu.cz
Nabídka pokojů: jednolůžkový 775 Kč, dvoulůžkový 1 050 Kč, čtyřlůžkový apartmán 1600 Kč
Cena zahrnuje snídani.
Rezervace na recepce@ugigantu.cz (tel. 606 652 427)
3. HOTEL TREND, Kovářská 13a, Plzeň, www.trend-hotel.cz
Nabídka pokojů: dvoulůžkový 750 Kč/osoba, vícelůžkový (3,4,5) 650 Kč/osoba.
Cena zahrnuje snídani.
Rezervace na trend@trend-hotel.cz (tel. 731 022 477) - heslo: „badminton“
4. HOTEL IBIS Plzeň, Univerzitní 65, Plzeň, www.hotelibisplzen.cz
Nabídka pokojů: jednolůžkový 1 150 Kč, dvoulůžkový 1250 Kč, třílůžkový 1250 Kč.
Cena zahrnuje snídani.
Parkování zdarma
Rezervace na Hana.LISKOVA@accor.com (tel. 736 517 611) - heslo: „badminton“

Ve vlastním zájmu si na shora uvedených místech ubytování rezervujte

co možná nejdříve !!!

www.badminton-plzen.cz

Stránka 3

