oddíl badmintonu
pořádá ve spolupráci s Magistrátem Hl. města Prahy

6. ročník celostátního turnaje mládeže

RADOTÍN JUNIOR
CUP 2017
ve věkových kategoriích
U8, U9, U10, GPE U11,
U12, GPD U13, U14, GPD U15

Termín

20. až 21. května 2017

Místo

Sportovní hala Radotín (místo pořádání MČR dospělých 2010),
9 badmintonových kurtů, dřevěná podlaha

Adresa

U Starého stadionu 1585/9, 153 00, Praha 5 - Radotín
www.halaradotin.cz , GPS: 49.9815775 N, 14.3572189 E

Účastníci

věkové kategorie U8 až U15 bez omezení, U11, U13 a U15 jako
bodované turnaje GPD
max. celkový počet účastníků - 150 hráčů v jednom hracím dni

Hrací systém

sobota: kategorie U8, U10, U12 a U14
neděle: kategorie U9, GPE U11, GPD U13 a GPD U15
dvouhry chlapců a dívek, každý hráč může startovat max. ve dvou po
sobě jdoucích věkových kategoriích (v různých hracích dnech), ve
skupinách (při vhodném počtu účastníků může být i švýcarský systém),
poté KO systém pro všechny účastníky, min. pět zápasů na hráče (dle
účasti).

Míče

dodá pořadatel:
- péřové Yonex pro kategorie U10 až U15
- plastové Yonex pro kategorie U8 a U9

Řízení turnaje

vrchní rozhodčí
- Mojmír Hnilica, 603261981
organizace, hlavní rozhodčí - členové pořádajícího oddílu
- Halka Bitmanová, 604138311
zdravotnické zabezpečení

Přihlášky

e-mailem do středy 17. května (doporučujeme raději s větším
předstihem), na adresu prihlasky@radotincup.cz , bližší informace
budou v průběhu dubna uvedeny na webu http://radotincup.cz/

Startovné

130,- Kč za hráče přihlášeného do jedné disciplíny (jeden hrací den)
260,- Kč za hráče přihlášeného do dvou disciplín (dva hrací dny)
Startovné uhradit bankovním převodem do 17. 5. dle instrukcí na webu.

Ceny

věcné ceny a diplomy pro každého hráče

Streaming

živý přenos na YouTube pomocí čtyř kamer

Ubytování

pořadatel ubytování nezajišťuje, v případě zájmu poradíme

Stravování

bufet v hale, restaurace v blízkém okolí

Doprava

vlastní – bezplatné parkoviště za halou
vlakem do stanice Praha-Radotín (17 min. z Hl. nádraží)
MHD bus č. 244 z Prahy-Smíchova do zastávky Otínská (20 min.)

Kontakt

http://radotincup.cz/ M. Hnilica, 603261981,
mojmir.hnilica@seznam.cz

