SPORTOVNÍ DEN
PROPOZICE BADMINOVÉHO TURNAJE
sobota 8. prosince 2018 - tělocvična Řepiště

Prezence: 10:30 - 10:45 kategorie B, C
Specifikace kategorie B – děti navštěvující Vratimov II. a III., Řepiště II.,
Václavovice II., ostatní - začátečníci (nejlépe po dohodě s trenérem). Děti, které
hrají badminton alespoň 1 rok.

Specifikace kategorie C – děti navštěvující Vratimov III. a IV., Řepiště II. a III.,
Václavovice III., IV., ostatní – středně pokročilí (nejlépe po dohodě s trenérem).
Děti a mládež, kteří hrají 2 a více let.

V případě nejasností či dotazů, volejte svým trenérům.

Časový harmonogram:
• 08:45 h. – 09:00 h. – prezence FOTBALOVÝCH DRUŽSTEV
• 09:05 h. – zahájení, losování
• 11:00 h. – vyhlášení fotbalu
•
•
•

10:30 h. - 10:45 h. – prezence kat. B, C
10:50 h. – zahájení, losování
13:45 h. – 14:00 h. – vyhlášení kat. B, C

Disciplíny: čtyřhry dětí a mládeže do 17 let neregistrovaných hráčů
Systém turnaje: utkání hraná na dva vítězné sety do 15 bodů, hrajeme systémem
Švýcar. Při menším počtu nahlášených hráčů budeme hrát do 21 bodů.
Míče: hraje se se žlutými plastovými míčky Yonex Mavis 350 (modrý pruh - střední
rychlost). Míče dodá pořadatel.
Startovné: 50 Kč, platí se v den turnaje při prezenci. (platí se hotově, nebude
možné platit platební kartou - prosíme o připravení si přesné částky).
Přihlášky: Zaregistrovat se můžete na e-mail: m.gracova@ddmvratimov.cz, nebo
v recepci DDM Vratimov, nejpozději však do 7. 12. 2018, do 18 hodin.
Požadované údaje pro přihlášení jsou jméno, příjmení a e-mail nebo telefon.
Přihlášením do turnaje zároveň potvrzujete souhlas se zněním propozic,
zpracováním osobních dat a fotografováním reportážní foto + foto vítězů.
Pokud nebudete předem zaregistrováni, nemůžete se turnaje zúčastnit.
Cíl turnaje: Cílem turnaje je především se dobře pobavit a zahrát si. Vzhledem k
systému turnaje je turnaj vhodný pro hráče všech výkonnostních úrovní.

Další:
•
•
•
•
•
•
•
•

Účast na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost.
Hraje se dle pravidel Českého badmintonového svazu.
Organizátor má právo na odůvodněné změny.
Podáním přihlášky potvrzuje účastník souhlas se zněním těchto propozic.
Vyžadujeme obuv nezanechávající stopy a nikterak nepoškozující hrací
povrch.
Žádáme Vás o dochvilnost
Prosíme, abyste si udělali čas na vyhlášení své kategorie, ať svým odchodem
nenarušíte běh turnaje.
Vyhrazujeme si právo změnit systém turnaje podle počtu přihlášených, snaha
bude o to, aby si všichni zahráli co nejvíce.

Pořadatel :

Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace
Frýdecká 377/61
739 32 Vratimov

Kontaktní osoba: Marcela Grácová, m.gracova@ddmvratimov.cz, 739 201 077

