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Datum
Místo:
Prezentace:
Zahájení:

Úterý 21. 3.2017, Žáci a žákyně
ZŠ Vinoř – Prachatická 340, Vinoř
8,15hod
8,45hod

Kategorie:

Žáci a žákyně
chlapci a dívky narození v letech 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.
Kategorie III.a IV. Zároveň musí být žáky II. stupně základního vzdělávání.
Každý závodník má s sebou kartičku zdravotní pojišťovny.

Startují:

Za každou školu může startovat jedno šestičlenné družstvo chlapců a
dívek (čtyřčlenné družstvo + dva náhradníci). Čtyřčlenná družstva, která
nastupují do zápasů proti soupeři (1 dívka, 1 chlapec a libovolně složená
čtyřhra – dívka, dívka – chlapec, chlapec a nebo chlapec, dívka). Družstva
musí mít jednotné dresy, rakety, míček na rozcvičení a doprovod osobu
starší 18ti let.

Systém turnaje:

Hrát se bude na 2 vítězné sety do 21 bodů. Hrát se bude zároveň zápas
chlapců, zápas děvčat a zápas čtyřhry. Výsledek zápasů může tedy být 2:1
nebo 3:0. Systém turnaje může být upraven podle počtu přihlášených
družstev.

Přihlášky:

Zasláním soupisky na e-mail: karel.slama@ddmpraha9.cz do 15. 3.2017.
Soupiska je ke stažení na www.ddmpraha9.cz .
Originál soupisky, potvrzený ředitelem školy, bude kontrolován při
prezentaci. Bez potvrzené soupisky a kartičky zdravotní pojišťovny
nebudou hráči připuštěni do turnaje.
Každá škola má s sebou rozhodčího (může být i žák, který je seznámen se
základními pravidly).

Rozhodčí:
Startovné:
Pravidla:
Ceny:
Postup:
Upozornění:

Startovné se neplatí.
Hraje se podle platných pravidel badmintonu a rozpisu dodaného
pořadatelem.
Diplom a pohár obdrží první tři družstva.
Vítězná družstva postupují do krajského kola.
Každý soutěžící má vlastní raketu a vlastní míček. Šatny jsou k dispozici,
pitný režim organizátor nezajišťuje, doporučujeme cennosti nechat u
doprovodu. Vstup do haly je pouze po přezutí. Přepokládaný konec je do
14hodin.

V Praze dne 22. 2.2017

Sláma Karel
oddělení sportu DDM Praha 9

