2. ROČNÍK NOVOROČNÍHO TURNAJE V BADMINTONU
Propozice a pravidla turnaje
Po třech letech pořádá oddíl badmintonu 2. ročník novoročního turnaje v badmintonu,
a to v sobotu 4. ledna 2014 od 9,00 hodin. Předpokládáme opět dvě skupiny a
maximálně 10 dvojic (zejména členové sokola, kteří během roku trénovali v naší
sokolovně). Propozice jsou obdobné jako při turnaji 30.1. 2011. Přihlašujte se v
komentáři na http://www.tj-sokol-zablati.cz/clanky/aktuality/novorocni-turnaj-vbadmintonu-je-tu-zase.html , popř. na e-mail: macura.lumir@mubo.cz (uveďte jména
hráčů, e-mail a telefon).
Modrá skupina A hraje od 9,00 hodin do 13,00 hodin.
Žlutá skupina B hraje od 13,00 hodin do 17,00 hodin.
Následuje semifinále, zápas o 3. a 4. místo a finále.
Hraje se modrými míčky YONEX na nové síti YONEX.
Startovné je 50 Kč za osobu.
Maximální počet je deset dvojic, které budou hrát ve dvou skupinách po pěti.
Celkem odehrajeme 24 zápasů, v každé skupině celkem10 zápasů, každá dvojice
odehraje 4 zápasy ve skupině. Ze skupiny postupují první dvě dvojice, které se
utkají v semifinále (1. ze skupiny A proti 2. ze skupiny B; 2. ze skupiny A proti 1. ze
skupiny B). Vítězové semifinále se utkají ve finále o prvenství, poražení o 3. a 4.
místo. Semifinále a finále se hraje na 2 vítězné sety.
K dispozici je kuchyňka, občerstvení bude zajištěno.
Hraje se ve dvojicích bez rozdílu pohlaví, ve dvou skupinách.
Přihlášené dvojice budou vylosovány do skupiny, ve skupině hrají každá s každou.
Každý zápas se hraje pouze na dva sety. Set se hraje pouze do 21 bodů, vítězí se o 2
body. Za vítězství jsou dva body, za remízu 1 bod.
Pro určení pořadí ve skupině je rozhodující počet dosažených bodů.
Při rovnosti bodů rozhodují body ze vzájemných zápasů.
Při rovnosti bodů ze vzájemných zápasů rozhoduje celkové skóre, pak los.
Ceny pro vítěze:
1.-3. místo Sada míčků YONEX,
1.-4. místo si rozdělí potítka, omotávky a láhve na pití YONEX

Sponzoři: TJ Sokol Bohumín – Záblatí,
Město Bohumín (Pavla Skokanová podala žádost o grant :-))
Bospor, spol. s r.o. věnuje účastníkům volné vstupy na bazén a adventure golf.
Lumír Macura a Jenda Košč, organizátoři turnaje, Změna propozic vyhrazena, 22.12. 2013

