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Opavská Badmintonová Liga - Čtyřhry 

Organiza ční 2016_2017 

Organiza ční 

Pro ročník 2016_2017 jsou vyhlašovány kategorie čtyřhry muž ů, žen a mix . 

S velkou pravděpodobností se budou hrát všechny kategorie společně. Vyhodnocování pořadí se děje 
odděleně. 

Přihlášení, zasílání výsledků a veškerá komunikace s organizátory na info@badmintonoborecek.cz . 

Začátek ligy 1. září 2016, poslední kolo květen 2017  a ukončení ligy červen 2017. 

Účastnický poplatek pro ročník 2016_2017 činí 300 Kč za dvojici. Úhrada do počátku hry na účet 
2600498673 / 2010. Do poznámky, zprávy pro příjemce, uveďte jméno hráče a „liga“. 

Bonusy  

Pro účastníky ligy jsou připraveny bonusy: 

 - kurty  v Multifunkční hale, volné termíny 
   úterky v čase 18:00 – 20:30 hod  
    Multifunkční hala Opava, Lipová 2                         
   čtvrtky v čase 18:00 – 20:30 hod  
    Multifunkční hala Opava, Lipová 2 
   pátky v čase 18:00 – 20:30 hod  
    Multifunkční hala Opava, Lipová 2 
   rezervace na olga.hromadova @seznam.cz 

   průběžné informace o obsazenosti kurtů na http://www.badmintonborecek.cz/Kurty.html  
   storno rezervace nejpozd ěji 48 hod p řed daným termínem. 

  - vyplétání raket  
   kvalitní vyplétání v Kopřivnici 
   včetně výpletu za 220 Kč včetně výpletu 
   do jednoho až dvou týdnů 

 - sleva v Tenis centru Opava ve výši 15% z ceny kurtu  
   slevu je možno čerpat pouze na zápasy ligy 

 - zakoupení mí čků Victor  za zvýhodn ěné ceny  
   6 ks  míčků Victor Nylon Shuttle 3000 Platin   za 240 Kč  
   6 ks  míčků Victor Nylon Shuttle 2000 Gold   za 220 Kč  

 - zboží Victor za ceny nám dodávané 
   rakety, squash rakety, míčky, obuv, bagy, výplety, textil, grip 

  - pro ligové zápasy úrazové pojišt ění v rámci Česká unie sportu 

  - účast zdarma  na turnajíku na závěrečném setkání ligy 
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Ceny 

 

 Muži 

  1. místo – 2 x 6 ks míčků Victor Nylon Shuttle 3000 Platin 

  2. místo – 2 x 100,- Kč poukaz na nákup v SportObchod.cz 

  3. místo – 2 x 2 ks míčků Victor Nylon Shuttle 3000 Platin 

 Ženy 

  1. místo – 2 x 3 ks míčků Victor Nylon Shuttle 3000 Platin 

  2. místo – 2 x 2 ks míčků Victor Nylon Shuttle 3000 Platin 

  3. místo – 2 x 1 ks míčků Victor Nylon Shuttle 3000 Platin 

 Mixy 

  1. místo – 2 x 6 ks míčků Victor Nylon Shuttle 3000 Platin 

  2. místo – 2 x 100,- Kč poukaz na nákup v SportObchod.cz 

  3. místo – 2 x 2 ks míčků Victor Nylon Shuttle 3000 Platin 

 

 

- losované ceny  

 ponožky a další 

 


