Oddíl badmintonu SK p.e.m.a. Opava a SVČ Opava pořádají
IX. ročník turnaje O titul přeborníka Opavy pro sezónu 2011/2012

V BADMINTONU
neregistrovaných hráčů ve čtyřhře mužů a žen
Místo a termín:

Hala ZŠ Otická ulice, Otická 18, 746 01 Opava
sobota 26. listopadu 2011

Účast:

Právo účasti mají hráči, kteří nejsou a nebyli registrováni
v Českém
badmintonovém
svazu
ani
v zahraničních
badmintonových svazech, případně se nezúčastnili žádné akce
těmito svazy organizované. Sporné případy řeší pořadatel.

Časový program:

Vstup do tělocvičny a prezentace od 12:30 hod., losování 12:45,
zahájení turnaje čtyřher mužů a žen 13:00, předpokládané
ukončení do 20:00.

Míče:

Pořadatel dodává plastové míče s korkovou hlavou zn. Yonex
Mavis 350, rychlost – modré, žlutý nylon.

Disciplíny:

Čtyřhra mužů a čtyřhra žen.

Systém hry:

Soutěž mužů bude sehrána švýcarským systémem na dva hrané
sety do 21 bodů, počet kol bude upřesněn na začátku turnaje
podle počtu přihlášených (losováno programem Švýcar –
www.losovani.wz.cz). Systém turnaje žen bude stanoven dle
počtu přihlášených párů. Pořadatel má právo systém turnaje
v odůvodněném případě upravit.
Nasazení obou soutěží bude provedeno podle žebříčku Gran
Prix Bad Opava (součet aktuálních pořadí dvojice na www.badopava.wz.cz/)

Přihlášky, startovné: Přihlášky je možno podávat elektronickou poštou na adresu
selingr@centrum.cz nebo telefonicky (tel. 607 993 155 – Milan
Selingr, volejte mezi 12. a 16. hod.). Příjem přihlášek bude
ukončen v úterý 22. listopadu 2011.
Startovné činí 300 Kč za startující pár, placeno při prezentaci
Počet startujících je limitován kapacitou tělocvičny, proto je
maximální počet startujících párů omezen na 32 (součet obou
disciplín), přihlášení nad tuto kvótu budou registrováni jako
náhradníci v pořadí dle data přihlášení, proto přihlášku
nenechávejte na poslední chvíli. Pořadatel má právo při naplnění
turnaje příjem přihlášek ukončit i před termínem.
Pravidla:

Hraje se dle poslední verze pravidel Českého badmintonového
svazu – více na www.czechbadminton.cz

Občerstvení:

Káva, čaj, koláčky

Organizační:
Upozorňujeme na nutnost startu v čisté obuvi se světlou podrážkou, která
nezanechává stopy na podlaze.
Všichni hráči startují na vlastní zodpovědnost. Česká společnost tělovýchovného
lékařství doporučuje i pro účastníky rekreačních turnajů neregistrovaných
absolvování zdravotní prohlídky v intervalu 1 roku.
Pořadatelé upozorňují na skutečnost, že se šatny v průběhu turnaje nezamykají, takže
je potřeba mít cenné věci stále pod dohledem v tělocvičně.

Hlavní pořadatel a rozhodčí:
Ing. Milan Selingr, Ondříčkova 30, 746 01 Opava
mobil 607 993 155
e-mail : selingr@centrum.cz
Pro aktuální informace o stavu přihlášek sledujte stránky www.bad-opava.wz.cz.
Historie soutěže „O titul přeborníků Opavy ve čtyřhře“:
Prvních 7 ročníků se konalo jako doplňková součást turnajů jednotlivců. Hrály v nich i
smíšené páry, které ale mnohdy dosáhly na vítězství nad mužskými dvojicemi.
S velkým rozmachem badmintonu se pořadatelé rozhodli soutěž v roce 2010 od
turnaje jednotlivců oddělit a osamostatnit mužskou a ženskou část.
Vítězové předchozích ročníků turnaje:
ročník datum konání
I.
24.4.2004
Hromada - Dybalík
II.
23.4.2005
Szewczyk M. - Janiec
III.
22.4.2006
Szewczyk M. - Szewczyk R.
IV.
21.4.2007
Sonnek - Göltnerová
V.
12.4.2008
Sonnek - Klein
VI.
18.4.2009
Polka - Hošák
VII.
24.4.2010
Hromada - Hromadová
VIII.
5.12.2010
Węgrzynowski – Mroz (m) a Fojtášková – Šlachtová (ž)
IX.
26.11.2011
???

Pokud máte zájem o jakékoliv zboží z produkce světové jedničky mezi výrobci vybavení pro
badmintonisty, navštivte stránky www.volny.cz/badminton

