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Vážení a milí příznivci námi organizovaných amatérských badmintonových turnajů. 

Letošní již tradiční novoroční turnaj bychom rádi organizovali ve znamení dobrého skutku. Turnaj proběhne stejnou 

formou jako v předchozích letech, pouze s tou výjimkou, že část startovného navýšeného o 50 Kč/os půjde na dobrou 

věc. Výtěžek z akce nebude určen na záchranu nějakého ohroženého druhu havranů, jak by mohl název akce napovídat, 

nýbrž pro podporu rodiny Havránkových. Peťa a Renča Havránkovi (turnajová přezdívka „REPE“) se téměř pravidelně 

účastnili našich amatérských turnajů až do chvíle, kdy jejich dcera a též badmintonistka Martina v dubnu 2014 

po tragické autonehodě utrpěla velmi těžké zranění hlavy ohrožující život. Přes nepříznivé prognózy lékařů Martina 

v domácí intenzivní péči dělá pokroky, vrátil se jí úsměv na rty a letos v září zvládla náročný avšak finančně nákladný 

rehabilitační program, který by byl zapotřebí opakovat. Vybrané finance budou použity na léčebné výlohy Martiny, jejíž 

příběh si můžete podrobněji přečíst na našich webových stránkách: www.badmintonbreclav.cz  

Pro ty, jež se turnaje nezúčastní a přesto budou chtít finančně přispět, bude v kavárně badmintonové haly p. Karla 

Macha, Haškova 30, Břeclav v období od 10.12.15 do 2.1.2016 umístěna pokladnička. Předem moc děkujeme 

za příspěvky! 

 DATUM:  Sobota 2. ledna 2016 

 MÍSTO: Badmintonová hala p. Karla Macha, Haškova 30, Břeclav 

 POŘADATELÉ:  Magda Lengálová, Zdenek Polák 

 PŘIHLÁŠKY:  Zasílejte na emailovou adresu:  

 badmintonbreclav@centrum.cz nejpozději do pátku  

1. ledna 2016 

 PREZENTACE:  9:00-9:30 hodin  

 UKONČENÍ:  Předpokládaný čas 16:00hodin 

 STARTOVNÉ:  300 Kč/hráče z toho 100 Kč pro “havránky“ (50 Kč od hráče + 

50 Kč/hráče od organizátorů) 

  V ceně startovného zajištěno občerstvení 

 CENY: První 3 umístěné dvojice budou oceněny poháry a diplomy + 

ceny útěchy  

 MÍČE:  Vlastní (plastové) 

 SYSTÉM SOUTĚŽE:  Švýcarský systém – princip spočívá v rozdělení hráčů tak, aby 

proti sobě v každém kole hráli stejně nebo alespoň co 

nejpodobněji kvalitní hráči dle výsledků kol předchozích 

Badmintonový oddíl TJ Lokomotiva Břeclav pořádá pro amatérské  

hráče badmintonu 
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