
Novoroční Badmintonový Turnaj
smíšených čtyřher

ročník II.

2008
 
 
 
 
 
 
Termín:                                                      sobota 5. ledna 2008
                                                                      14:00 až 20:00 hod.
 
 
 
Místo konání:                                    tělocvična ZŠ Otická - Opava
                                                            Otická 18 / 722, Opava, 74601
                                                                  www.zsoticka.opava.cz
 
 
 
Časový harmonogram:                             13:30 – 13:40 hod.                            prezentace
                                                                       13:40 – 13:55 hod.                            osobní příprava
                                                                       13:55 – 14:00 hod.                            organizační
                                                                       14:00 – 19:45 hod.                            zápasy
                                                                       19:45 – 19:50 hod.                            organizační
                                                                       19:50 – 20:00 hod.                            vyhlášení výsledků
 
 
 
Přihlášky:                       prosím o vyjádření do pondělka 31. prosince 2007
                                                                 pavel.hromada@click.cz
 
 
 
Účastníci:                                                       smíšené dvojice
 
 
 
Omezení:                                                 vztah není podmínkou
                                                                        věk nerozhoduje
                                                              pouze neregistrování hráči
                                                                      nutnost chuť do hry
 
 
 
Systém turnaje:                           myšlenkou je nevyřazovací způsob
                                                      každý bude hrát stejný počet zápasů
                                                      rozlosování dle švýcarského systému
 
Systém zápasů:                                                na dva sety
                                                                             do 10 bodů
      vítěz setu získává 3, případně 2 body (vítězství 10/6-10/0 zisk 3 body, 10/9-10/7 zisk 2 body)
                           poražený setu získává 0, případně 1 bod (při uhráni 7 a více míčků)
                                       vítěz obou setů tedy může získat max. 6 a min. 4 body
                                                                  zápas si rozhodují hráči
                                                                    na požádání rozhodčí
 
 
 
Hodnocení:                                                        počet bodů
                                                                         vzájemný zápas
                                                    počet uhraných míčků v daném zápase
                                                           počet uhraných míčků v turnaji
                                                                            dle nasazení
 
 
 
Startovné:                                                 cca 300,- Kč na dvojici
                                                                 rozpočet bude vyhotoven
 
 
 
Strategie hry:                 bude následně analyzována v Ristorante VENETO
                                                            rezervován salónek od 20 hod
                                                                          www.veneto.cz
 
 
 
Organizační:                                    organizátor má právo na změny
                                                                    protesty nejsou vítány
                                 pomoc zajišťuje organizačně-technická-odborná komise
 
 
 
Další:                                                občerstvení káva, čaj, rum, pivo
                                               alkohol testy v průběhu hry nebudou konány
                                                               účast na vlastní nebezpečí
                           míčky plastové s korkovou hlavou Yonex Mavis, modré, žlutý nylon
                                                            bude hráno na čtyřech kurtech
                                   mezi jednotlivými zápasy bude čas na oddych a posilnění
                                                           výsledky zapisují obě družstva
                                                                   obuv - světlé podrážky
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Sponzoři:                                          MORAVEC – kvalitní ponožky
                                                             http://www.moravec-cz.com/
 
                                                       Stěhovací služby – Roman Košárek
                                                            http://stehovanirk.kvalitne.cz
 
                                                              Oriflame – Jana Tancíková
                                                              jana.tancikova@seznam.cz
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