SKB Český Krumlov
Chvalšinská 111, Český Krumlov 381 01
pořádá z pověření Českého badmintonového svazu

XII. ROČNÍK

4. - 5. 11. 2017

Termín:

4. - 5. 11. 2017

Místo:

Sportovní hala Český Krumlov, Chvalšinská 111, 381 01 Český Krumlov

Časový rozpis:
pátek 3. 11. 2017 (od 17:00 do 20:00) – příjezd, prezentace, ubytování
Neúčast na prezentaci nebo zpoždění oznamte laskavě na 724 320 839 – Radek Votava.
sobota 4. 11. 2017 – TURNAJ DRUŽSTEV
8:00 – kontrolní prezentace ve sportovní hale (vrchní rozhodčí)
8:15 – losování turnaje
8:30 – 10:00 ………………… základní skupiny 1. kolo
10:00 – 11:30 ………………… základní skupiny 2. kolo
11:30 – 13:00 ………………… základní skupiny 3. kolo
13:00 – 14:30 ………………… finálové skupiny 1. kolo
14:30 – 16:00 ………………… finálové skupiny 2. kolo
16:00 – 17:30 ………………… finálové skupiny 3. kolo
18:00 ……………………………
předpokládané ukončení turnaje družstev
19:00 – 20:00 ………………… NÁVŠTĚVA BAZÉNU (hrazená pořadatelem)
neděle 5. 11. 2017 – TURNAJ JEDNOTLIVCŮ
8:30 – kontrolní prezentace ve sportovní hale (vrchní rozhodčí)
8:45 – losování
9:00 – zahájení turnaje
14:00 – předpokládané ukončení turnaje a slavnostní předání cen za turnaj družstev i jednotlivců
Ceny:

Dodává pořadatel (diplomy, medaile a drobné věcné ceny).

Startovné:

250,- Kč za hráče
Účastníci soutěže družstev neplatí startovné v nedělním turnaji jednotlivců.

Hospodářské podmínky:

Družstva startují na vlastní náklady.

Řízení turnaje:

SKB Český Krumlov

Vrchní rozhodčí:

SKB Český Krumlov

Rozhodčí:

SKB Český Krumlov

Míče:

Hraje se péřovými míči – dodává pořadatel.

Stravování:

V prostorách sportovní haly je občerstvení s celodenním provozem.

Ubytování:

Pořadatel zajišťuje ubytování na základně došlých přihlášek.
Cena za ubytování je do 350,- za osobu a noc.

Přihlášky:
Družstvo musí být řádně přihlášeno.
Přihlášky posílejte e-mailem nejpozději do úterý 24. 10. 2017 na emailovou adresu radek.votava@mybox.cz
Pro přihlášení použijte výhradně přiložený formulář. Na později odeslané přihlášky nebo na přihlášky v jiném
formátu než je přiložený formulář pořadatel nemusí brát zřetel. Vybraná družstva obdrží vyrozumění o právu
účasti nejpozději ve středu 25. 10. 2017.
Za SKB Český Krumlov
4. října 2017, Český Krumlov

Radek Votava

TURNAJ DRUŽSTEV - sobota 4. 11. 2017
Účastníci:

Turnaje se zúčastní smíšená družstva žáků – kategorie U11 (ročník 2007 a mladší).
Maximálně 9 družstev. Každá oblast má právo nominovat pouze jedno družstvo. Nominační
kritéria jsou výhradní záležitostí oblastních svazů. Není stanoveno žádné výkonnostní ani klubové
omezení. Pořadatel má právo nominovat jedno vlastní družstvo. Pořadatel má právo v případě nezájmu některého oblastního svazu doplnit družstva podle vlastního uvážení.

Systém:

Hraje se formou jednorázového turnaje.
Přihlášená družstva budou nalosována do tří základních skupin „A“, „B“ a C“, ve kterých se bude
hrát systémem každý s každým. Rozdělení a nasazení do skupin bude provedeno před turnajem
podle nejnižšího součtu umístění přítomných 3 hráčů a 3 hráček družstva na posledním platném
průběžném žebříčku kategorie U13 s předsazením hráčů a hráček s umístěním do 16. místa na
posledním vydaném průběžném žebříčku kategorie U 15 systémem: první tři družstva budou rozlosována do tří skupin, k nim budou přilosována družstva nasazená na místech 4. až 6. a na zbývající
místa budou nalosována družstva na místech 7. až 9.
Jednotlivá utkání se hrají na 6 zápasů (3 x dvouhra chlapců a 3 x dvouhra dívek).
Hráč smí nastoupit pouze v 1 zápase v utkání.
Vítěz každého utkání získává 3 body, za nerozhodný výsledek získávají obě družstva po 2 bodech
a poražené družstvo získává 1 bod. Konečné pořadí v tabulce bude určeno počtem získaných bodů.
V případě rovnosti bodů dvou a více družstev rozhoduje:
- rozdíl celkového skóre vyhraných a prohraných zápasů
- rozdíl celkového skóre vyhraných a prohraných setů
- rozdíl celkového skóre vyhraných a prohraných míčů
- vzájemná utkání, případně skóre z těchto utkání ve výše uvedeném pořadí
- los
Vítězové skupin hrají v nové trojčlenné skupině finále o konečné 1. místo až 3. místo.
Druzí ze skupin hrají v nové trojčlenné skupině o konečné 4. místo až 6. místo.
Třetí ze skupin hrají v nové trojčlenné skupině o konečné 7. místo až 9. místo.
O nasazení jednotlivých utkání družstev na kurty rozhoduje vrchní rozhodčí. Pořadí zápasů jednotlivých utkání družstev určí vrchní rozhodčí tak, aby nedocházelo ke zdržování turnaje.

TURNAJ JEDNOTLIVCŮ - neděle 5. 11. 2017
Účastníci:

Turnaje se zúčastní pouze hráči a hráčky soutěžící v sobotním turnaji družstev – kategorie U11.

Systém:

Dvouhra dívek a dvouhra chlapců. Pořadatel zvolí podle počtu účastníků takový systém, který zajistí každému účastníkovi sehrání nejméně tří zápasů.

Losování:

Při nasazení do prvního kola se bude přihlížet k poslednímu průběžnému žebříčku U-13.

Partneři SK Badminton Český Krumlov

Vše o krumlovském badmintonu
www.badmintonckrumlov.cz

