NOČNÍ TURNAJ DVOUHER
NEREGISTROVANÝCH
HRÁČŮ
Termín: 22. června 2013 – 23. června 2013
Místo konání: Badmintonová aréna pana K. Macha,
Haškova 30, Břeclav
Organizátoři: Magda Lengálová, Zdenek Polák, Kamila
Benčová
Přihlášky: zasílejte
na
emailovou
adresu
magggika@centrum.cz
nejpozději
do čtvrtku 20. června 2013
Startovné: 180 Kč za hráče + dárek do tomboly
(v ceně startovného občerstvení)
Prezentace: 17:00 – 17:45 hodin
Začátek turnaje: 18:00 hodin
Ukončení turnaje: předpokládaný čas 01:00 hodin
Míče: vlastní (plastové, popř. péřové)
Systém soutěže: Švýcarský systém - nejedná se vyřazovací
turnaj.
Muži i ženy hrají společně. Výsledky budou
vyhodnoceny zvlášť pro každé pohlaví.
Další informace: Turnaj
je
současně
kvalifikačním
turnajem na Mistrovství ČR neregistrovaných hráčů 2013 (MČRN), který
proběhne 5. a 6. října 2013 v Ústí nad
Labem. Více informací k MČRN viz
následující strana příp. na stránkách
www.mcrn.cz
Účastníci: Do turnaje mohou nastoupit i hráči, kteří
nebudou mít zájem se MČRN 2013
účastnit.
______________________________________________________________________
www.badmintonbreclav.cz, facebook BB (Badminton Břeclav)

Termín
5. a 6. října 2013

Místo konání
T-CLUB Krásné Březno, Ústí nad Labem

Disciplíny
Dvouhra mužů a dvouhra žen

Kdo se může zúčastnit
Hráči od 18-ti let s trvalým bydlištěm v ČR, kteří nejsou a nikdy nebyli registrováni v republikovém
badmintonovém svazu ani v žádném zahraničním badmintonovém svazu.

Počet účastníků
Maximální počet účastníků je 112 (80 míst pro muže, 32 míst pro ženy)

Systém hry
Turnaj je koncipován jako dvoudenní, základní část (sobota) se hraje švýcarským systémem,
finálová část (neděle) vyřazovacím systémem

Startovné
500,- Kč

Účastníci
Postupující z krajských kvalifikačních turnajů a hráči na 1. až 3. místě z MČRN 2011

Míče
Yonex Mavis 350, modrý pruh (střední rychlost), žlutý nylon - míče dodá pořadatel.

Organizátor
SC Dragons o.s. Ústí nad Labem

Kontakty
email: info@mcrn.cz
telefon: Miroslav Vlach - 773 476 776, Tomáš Kostka - 777 282 497

Další informace
Podrobné informace, propozice a další informace naleznete na webu MČRN www.mcrn.cz

