
 

GRAND PRIX B 
kategorie staršího dorostu (U19) 

 

25. - 26. března 2023 
 
 
Místo konání: Sportovní hala SportCenter Most, s.r.o., ul. Ke Koupališti 1257/4 - 5 kurtů  
 
Disciplíny: dvouhra dívky, dvouhra chlapci, čtyřhra dívky, čtyřhra chlapci, smíšená čtyřhra  
 
Přihlášky: nejpozději do 15. března 2023 přes IS ČBaS 

Právo účasti: hráči a hráčky s platnou licencí ČBaS splňující podmínky věkové kategorie do celkového 
počtu 28 hráčů a 28 hráček ve dvouhrách, 18 párů ve čtyřhře dívek, 18 párů ve čtyřhře chlapců a 28 párů 
ve smíšené čtyřhře.  
 
Hrací systém: vylučovací systém K. O. na jednu porážku, hraje se dle RS 2023 
 
Vrchní rozhodčí: Martina Krocová (rozhodčí II. třídy), tel.: +420 605 303 207, 
                               e-mail: martinity@centrum.cz  
 
Řízení turnaje:   Lukáš Kroc (tel.: +420732931378, e-mail: Super.Stars@centrum.cz)  
                              a členové klubu Super Stars Most  
 
Startovné: 300 Kč dvouhra, 200 Kč párové disciplíny, do kterých se hráč přihlásil 
 
Míče: vlastní, dle RS 2023 

mailto:martinity@centrum.cz


 

Časový rozpis:  
 

sobota 25. 3.   8.00 - otevření sportovní haly 

  8.30 - losování  

9.00 - zahájení turnaje 

9.15 - 20.00 základní hrací doba  

neděle 26. 3. 9.00 - semifinálová a finálová utkání 
 
Ubytování:  
Hotel Cascade, ul. Radniční 3, 434 01 Most  
tel.: +420476703250, fax: +420476703137, e-mail: hotel@hotel-cascade.cz   
Tříhvězdičkový hotel v centru města se snídaní. Při rezervaci uvádějte heslo „badminton“ 
Zvýhodněná cena pro účastníky turnaje:   jednolůžkový pokoj  1.300,- Kč  1.000,- Kč 

 dvoulůžkový pokoj  1.650,- Kč 1.450,- Kč 
 třílůžkový pokoj 1.940,- Kč 1.600,- Kč 

 
Občerstvení: v hale je otevřen bar, kde zakoupíte teplé i studené nápoje a drobné občerstvení 
 
Hospod. podmínky: hráči startují na vlastní náklady, příp. na náklady svých oddílů/klubů 
 
Ceny: medailisté ve všech disciplínách obdrží diplom a drobné ceny  
 
Trénink v hale: V pátek 24. března 2023 je možné absolvovat trénink, stačí si jen zarezervovat kurt 
prostřednictvím našeho online systému  
https://jdemenato.cz/reservation/lokomotiva-most/ReservationCalendarOverview   
 
Ostatní: na místě bude možné zakoupit badmintonové vybavení a otestovat rakety ze sortimentu 
internetového obchodu www.vsenabadminton.cz 
 
Partneři:  
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