


YONEX CZECH YOUTH INTERNATIONAL 2022

Mezinárodní badmintonový turnaj mládeže zařazený do kalendáře BADMINTON EUROPE

Termín turnaje: 2-5.6.2022 (čtvrtek-neděle)

Místo konání turnaje: Praha, Sportovní Hala Štěrboholy (10 kurtů)

Kategorie: U9, U11, U13, U15

https://goo.gl/maps/6jf8u6vPGKw


SYSTÉM SOUTĚŽE

Bude upraven podle počtu přihlášených.

Předpokládáme, že dvouhry ve všech kategoriích se budou hrát ve skupinách a následně budou hrát postupující 
play off. 

V párových disciplínách pouze play off.

Startovné: 20 Euro/ hráč / disciplína

Dárky pro všechny hráče: Triko turnaje + drobné dárky

Ceny pro vítěze: Poháry (vítězové) + medaile (první 3 v každé disciplíně)



PŘIHLÁŠKY

Přihlášky posílejte na adresu: info@praguetournaments.eu

Přihláška musí u každého hráče obsahovat: jméno, příjmení, datum narození, kategorie do které se hráč hlásí a 
partnery do párových disciplín (do párových disciplín může být hráč přihlášen i jako „VOLNÝ“)

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:
Konec přihlášek: 22.5.2022

Losování: 28.5.2022

Setkání vedoucích výprav: 2.6.2022 9:00h



MÍČE

Péřové Yonex AS 30 – vlastní, nebo možnost koupit v hale za cenu: 28Euro/12ks

Na semifinálové a finálové zápasy ve všech kategoriích dává míče pořadatel!



INFORMACE
Zdravotník: V průběhu celého turnaje bude zajištěn zdravotnický dozor

Dopinkové kontroly: Mohou být uskutečněné oprávněnou osobou kdykoliv během turnaje

Pojištění: organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv problémy týkající se zdraví soutěžících a dalších 
účastníků bez ohledu na věk, pohlaví nebo kategorii v průběhu, nebo po této soutěži.

Další služby: vyplétání raket, live stream (2 kurty), free wi-fi, on-line výsledkový servis

Stravování: pořadatel zajistí možnost stravování ve sportovní hale

Vrchní rozhodčí: Michala Krejčí

Organizátor: BK Meteor Praha

Web: http://www.praguetournaments.eu

Kontakt: info@praguetournaments.eu

Partneři: Český Badmintonový svaz, Městská část Praha-Štěrboholy, Hlavní město Praha,

NSA

Sponzoři: Yonex, bude doplněno

http://www.praguetournaments.eu/
mailto:info@praguetournaments.eu


UBYTOVÁNÍ

Hotel Don Giovanni Prague ****

Vinohradská 157a, 130 20 Praha
www.hotelgiovanni.cz

Standard 2 lůžkový pokoj – 1.990 CZK/noc (cca 995CZK/osobu)

3 lůžkový pokoj – 2.340 CZK/noc (780CZK/osobu)

4 lůžkový pokoj – 2.690 CZK/noc (673CZK/osobu)

Objednávky posílejte na e-mail info@praguetournaments.eu

Objednávka ubytování musí být potvrzená do 30.4.2021

http://www.hotelgiovanni.cz/


DOPRAVA

Organizátor bude zajišťovat dopravu mezi oficiálním hotelem a sportovní halou.

Doprava z ostatních ubytování není zajištěna.

Doprava z letiště: 

doprava z letiště do oficiálního hotelu bude zajištěná za poplatek podle počtu lidí ve skupině.



DOPROVODNÉ AKCE

Players party: bude doplněno


