FALCO CUP 2018
turnaj oblastních a klubových družstev kategorie U15
o putovní Liberecký pohár
26. ročník
Pořadatel:

Badmintonový klub Technické univerzity v Liberci, z.s.

Termín:

5. 5. – 6. 5. 2018

Místo:

horní hala TU v Liberci; Na Bohdalci 715, Liberec – Harcov (4 kurty)

Vrchní rozhodčí:

Lucie Ježková, tel. 732 761 323

Přihlášky:

závazné přihlášky včetně objednávky stravování a ubytování zašlete
nejpozději do neděle 29. 4. 2018 do půlnoci pouze na e-mailovou
adresu zdenek.kracmar@tul.cz. Společně s přihláškou je nutné zaslat
soupisku družstva.
Všechny došlé přihlášky budou potvrzeny.

Odhlášky:

na e-mail: zdenek.kracmar@tul.cz

Úhrada:

účastníci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílajících oddílů.

Stravování:

po dobu turnaje bude v hale v provozu bufet. Pořadatel zajistí
na základě závazné objednávky v pátek večeři (výdej do 18,30 hod.)
a v sobotu a v neděli oběd v ceně 70,- Kč a snídaně v ceně 60,- Kč
v menze TUL v Harcově.
a) koleje TUL v Harcově, 17. listopadu 590/14; 460 15 Liberec 15
v ceně 295 Kč/lůžko/noc (děti 250 Kč/lůžko/noc),
b) koleje TUL ve Vesci; Mařanova 650, 463 12 Liberec 25
v ceně 185 Kč/lůžko a noc; vícelůžkové pokoje
c) Unihotel, Voroněžská ul. 1329/13; Liberec v ceně 790,- Kč/
dvoulůžkový pokoj/noc (děti 560,- Kč/dvoulůžkový pokoj/noc)
a 450,- Kč/jednolůžkový pokoj/noc (děti 350,-Kč/jednolůžkový
pokoj/noc) - omezená kapacita.

Ubytování:

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Účastníci:
Družstva jednotlivých oblastních výběrů kategorie U15 (možno
i více družstev z jednotlivých oblastí), ostatní klubové výběry
- 2 chlapci + 2 dívky. V družstvech je zákaz hostování z jiných oblastí,
v klubových výběrech je povoleno pouze schválené hostování STK.
Systém soutěže:

Bude upřesněn podle počtu přihlášených před zahájením soutěže.
V případě, že se přihlásí méně než 8 družstev, bude turnaj
jednodenní. Jednotlivá utkání se hrají na 5 zápasů (dvouhra chlapců,
dvouhra dívek, čtyřhra chlapců, čtyřhra dívek smíšená čtyřhra).
Hráč smí nastoupit pouze ve dvou různých disciplínách.
Nasazení družstev bude provedeno před turnajem podle umístění
na žebříčku GP kategorie U15 z průběžného žebříčku ke dni 26. 4. 2018
ze 2 hráčů a 2 hráček.

Podmínky účasti:

Družstva startují na základě soupisky zaslané elektronicky společně
s přihláškou.
Pořadí na soupisce se sestavuje stejným způsobem jako nasazení.

Míče:

vlastní - péřové

Časový rozvrh:

sobota 5. 5. 2018

neděle 6. 5. 2018

8,00 - 8,20 hod. – snídaně
8,25 hod. – prezentace družstev v hale
8,30 hod. – losování v hale
8,45 hod. - slavnostní zahájení
9,00 -19,00 hod. - hrací doba ve skupinách
8,00 - 8,30 hod. - snídaně
9,00 hod. - finále a utkání o pořadí

Startovné:

1 000,- Kč za družstvo

Ceny:

Vítězné družstvo získá putovní pohár a první tři družstva získají věcné
ceny a diplomy.
Martin Marek v.r.
předseda BK TUL
.

