Propozice

GPB U17 – ZpčBaS – Dobřany - 2017
pořádaného pod záštitou p. Martina Sobotky, starosty města Dobřan

Pořadatel:

Západočeský badmintonový svaz, z.s.

Termín:

7. - 8. října 2017

Místo:

Tenisová hala v Dobřanech, Přeštická 1268 – 8 kurtů, koberce
www.dobrany.tenishala.cz, GPS: 49°38"46' S(N) 13°17"30' J(E)

Disciplíny:

dvouhra chlapců a dívek, čtyřhra chlapců a dívek, smíšená čtyřhra

Právo účasti:

viz RS mládeže ČBaS 2017

Hrací systém :

všechny disciplíny se hrají vylučovacím systémem K. O. na 1 porážku.
Maximální počty hráčů (dvojic) v turnaji:
40 - dvouhra chlapců, dvouhra dívek, smíšená čtyřhra
22 - čtyřhra chlapců, čtyřhra dívek

Vrchní rozhodčí:

Tomáš Knopp

Organizace turnaje:

členové ZpčBaS

Startovné:

150 Kč za hráče a disciplínu - platba na místě, nebo
Možnost platby předem na účet nejpozději do středy 4.10.2017
Účet : 249337987/0300
VS : datum narození (ve formátu DenMěsícRok)
KS : 0308
Do poznámky jméno účastníka

Míče:

vlastní, dle RS mládeže 2017

www.zpcbadminton.cz
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Časový rozpis:

sobota 7.10.:
do 8:30 - prezence v hale
8:30 - 8:35 - losování všech disciplín
9:00 - zahájení turnaje
9:05 - 19:00 – předpokládaná hrací doba všech disciplín
neděle 8.10.:
9:00 - 13:00 – předpokládaná hrací doba všech disciplín (semifinále, finále)
Startovní listina, časový plán turnaje a kompletní výsledky budou
zveřejněny a průběžně aktualizovány na www.tournamentsoftware.com

Hosp.podmínky:

hráči startují na vlastní náklady, případně na náklady svých oddílů/klubů

Ceny:

poháry pro vítěze jednotlivých disciplín, medaile pro všechny semifinalisty
v každé disciplíně a omotávka pro všechny hráče(ky).

Přihlášky:

akceptovány budou přihlášky doručené pouze e-mailem na adresu
zpcbadminton@centrum.cz
nejpozději do pondělí 25.září 2017 do 24 hodin.
(přijetí bude potvrzeno)

Ubytování:

pořadatel nezajišťuje, níže informace o možnostech ubytování.

Další služby:

vyplétání raket (v hale)

Stravování:

v hale bude po celou dobu konání turnaje i po jeho skončení otevřena
restaurace (teplá i studená jídla).

Kontakt:

Tomáš Knopp, zpcbadminton@centrum.cz , tel. 777 586 357

V Plzni, 7.9.2017
Za pořadatele
Tomáš Knopp, předseda ZpčBaS

-------------------------------------------------------------------------------------------Informace o možnostech ubytování
Ubytovací zařízení
(adresa)

Charakter
ubytovacího zařízení

Cena
za noc

Hotel Modrá hvězda
Nám. T.G. Masaryka 159
Dobřany
Penzion Slávie,
U Borského parku 19, Plzeň
Ubytovna Zahradní 21,
Plzeň - Slovany

Jedno nebo dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím.

Cena 1200 Kč za pokoj
(vč.snídaní), dvoulůžk.
pokoj 1600 vč.snídaní
500 Kč za osobu a noc

www.zpcbadminton.cz

Dvou až čtyřlůžkové
pokoje
Třílůžkové apartmány
s příslušenstvím

325 Kč za osobu a noc

Rezervovaná
ubyt.kapacita
21 pokojů
celkem
Kapacita
cca 20 lůžek
15 lůžek

Kontakt
(telefon, osoba),
odkaz na web.str.,e-mail
602739299, 377973770
pivovar@modra-hvezda.cz
377423028
607768719
Recepce 724343286
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