
 

SK Prosek Praha pořádá
pod záštitou městských částí Praha 9 a Praha 18

YONEX Mistrovství ČR U15
Termín: 
11.-12. prosince 2021

Pořadatel: 
SK Prosek Praha (www.badmintonprosek.cz)

Místo konání: 
BB Arena, Tupolevova 710, Praha 18 - Letňany (www.bbarena.cz), 
5 kurtů 

Vedení turnaje: 
vrchní rozhodčí: Mojmír Hnilica
organizace: členové oddílu SK Prosek Praha

Účastníci: 
hráčky a hráči s právem startu dle rozpisu soutěží mládeže 2021

Disciplíny: 
dvouhra chlapců a dívek, čtyřhra chlapců a dívek, smíšená čtyřhra

Systém hry:
soutěž se hraje ve všech disciplínách K.O. systémem na jednu porážku 
se zápasem o pořadí hráčů vyřazených v 1. kole dvouhry

Míče: 
Yonex AS30 (dodává pořadatel)

Hospodářské podmínky: 
účastníci startují na náklady vlastní nebo náklady vysílajících oddílů

Startovné: 
300 Kč za hráče a disciplínu, platba na místě v hotovosti

http://www.badmintonprosek.cz/
http://www.bbarena.cz/


Ceny: 
hráči na prvních třech místech obdrží diplomy, medaile a věcné ceny 
od sponzorů turnaje

Časový program turnaje:

sobota 11. prosince
7:45 – otevření tělocvičny
8:45 – slavnostní zahájení
9:00-19:00 – hrací doba (všechny disciplíny do semifinále)

neděle 12. prosince
7:45 – otevření tělocvičny
9:00-14:00 – semifinálové a finálové zápasy

Ubytování:
pořadatel nezajišťuje

Občerstvení:
v průběhu celého turnaje bude v prostorách tělocvičny otevřen bufet

Přihlášky: 
kontaktní osoba – Anežka Limanovská
telefon: 733 643 897
e-mail: info@badmintoncoach.cz 

Přihlašování prostřednictvím informačního systému ČBaS do pátku 3. 
prosince 2021. Postupující z oblastí, kde se kvalifikační turnaj koná o 
víkendu 4.-5. prosince, se přihlašují do pondělí 6. prosince na výše 
uvedený e-mail. 

Ostatní: 
Akce proběhne za dodržení aktuálně platných hygienických nařízení – 
prokazování bezinfekčnosti účastníků, podmínek pro sportování ve 
vnitřních prostorách a omezení pro diváky. 

mailto:info@badmintoncoach.cz


Sponzoři a partneři turnaje:  

generální partner
 

www.yonex.cz 

Turnaj probíhá pod záštitou městských částí Praha 9 a Praha 18.

 

   www.praha9.cz     www.praha18.cz 

hlavní sponzoří: 

www.skanfort.cz www.neit.cz 

sponzoři a partneři: 

www.coinbank.cz    www.bbarena.cz                      www.centrumknoflik.cz 

  www.tchibo.cz www.tiskarnymaestro.cz www.odkolek.cz 

www.potravinyarax.cz Modrý kurt dárců SK Prosek Praha JAZA stream

http://www.potravinyarax.cz/
http://www.odkolek.cz/
http://www.tiskarnymaestro.cz/
http://www.tchibo.cz/
http://www.centrumknoflik.cz/
http://www.bbarena.cz/
http://www.coinbank.cz/
http://www.neit.cz/
http://www.skanfort.cz/
http://www.praha18.cz/
http://www.praha9.cz/
http://www.yonex.cz/

