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II. ročník badmintonového 

Outdoorového turnaje na trávě 2013 
 
 
 

 
Termín: v sobotu 31. srpna 2013 (1 
 
 

Místo: Davidův mlýn (2 
 www.daviduvmlyn.cz/ 
 
 

Slavnostní zahájení: 9:00 hod (3 
 

Vyhlášení vítězů: 19:00 hod  
 
 

Disciplíny: čtyřhry (4 
 

Kategorie: dosp ělí 
 děti 
 
 

Účast: 120 dvojic (5 
 
 

Systém hry: dle počtu účastníků dané kategorie 
 
 

Ceny: dle kategorií  (6 
 
 

Přihlášky: do úterý 27. srpna 2013  (7 
 info@badmintonborecek.cz 
 
 

Zápisné: dospělí 280 Kč, děti 100 Kč (8 
 

Ředitel turnaje: Pavel Hromada 
 
 

Další: účast na vlastní nebezpečí a svou zodpovědnost (9 
organizátor má právo na odůvodněné změny 

 

Organizátor: Olga Hromadová  
 

Aktuální info: www.badmintonborecek.cz 
 www.daviduvmlyn.cz 
 

V případě nepříznivého počasí se bude hrát ringo, za deště chytání ryb, děti badminton 

v sále. 
(1 až (9 uvedeny v „Organizační k Outdoorovému turnaji 2013“, které jsou nedílnou 
součástí těchto propozic. 

Podáním přihlášky na turnaj potvrzuje účastník souhlas se zněním propozic 
a dokumentů souvisejících.  
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Organiza ční k Outdoorovému turnaji 2013 

Tento dokument je nedílnou součástí propozic „II. ročník badmintonového Outdoorového 
turnaje na trávě 2013“. 

(1 vlastní turnaj bude probíhat v sobotu 31. srpna 201 3 
 Ubytování v návaznosti na tento turnaj za zvýhodn ěné ceny  je možno využít od 

soboty 31. srpna do neděle 1. září 2013. Počet míst omezen! Neváhejte 
s rezervací. 

(2 Davidův mlýn, www.daviduvmlyn.cz  
 Staré Těchanovice 46, 749 01, GPS 49°49'39.32", 17°40'56.33" 

(3 Časový harmonogram 
 

sobota 7:30 – 8:30 hod.  prezence  
 9:00 – 9:30 hod.  zahájení turnaje 
 19:00 – 19:30 hod. slavnostní vyhlášení 
  od 19:30 hod. raut a volná tane ční zábava 
   s hudbou do ranních hodin 
 

Nedílnou součástí vyhlašování výsledku v restauraci Šupina  bude předávání cen. 

(4 V kategorii dosp ělých budou hrány všechny disciplíny čtyřher 

 muži 
 ženy 
 mixy 

V kategorii dětí bude hrána disciplína 

 dítě a dosp ělý - max. 20 
 dětské ringo čtyřhry  

(5 V každé soutěžící dvojici musí být alespoň jeden hráč starší 18-ti let mimo 
dětského ringa. 

(6 Ceny pro kategorii dospělých budou ve formě věcných cen. 

 V kategorii dětí jsou připraveny ceny pro školu, kterou dítě navštěvuje. 

 I. místo návštěva lanového centra Davidův mlýn pro celou školu  
 II. místo návštěva lanového centra Davidův mlýn pro celý ro čník  
 III. místo návštěva lanového centra Davidův mlýn pro celou t řídu 

(7 Pro účast na turnaji je potřeba: 

1) Zaslání registra čních údaj ů na info@badmintonborecek.cz 

2) Úhrada zápisného 
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Registra ční údaje: 

  - příjmení a jméno  
  - město  
  - mail 
  - disciplína/y  
  - spoluhrá č/i 
  - u dětí název ZŠ, kterou navštěvují a třídu  
  - rozsah a výši  zápisného včetně rezervace noclehu  
  - zájem o hlídání  dětí 
 
Úhrada zápisného 
 na účet číslo: 2600351620 / 2010 
 do „zpráva příjemci“ uvést: příjmení a jméno hráče 
Zápisné musí být připsáno na účtu nejpozději ve čtvrtek 24. srpna 2013. 

(8 Zápisné 

Kategorie dítě dospělý 

Startovné 100 K č  280 Kč 

Startovné a raut 150 K č  450 Kč 

Startovné a raut a 1 noc a snídan ě 350 Kč  850 Kč 

 

Pro všechny hráče nealko a pivo v cen ě startovného po dobu konání turnaje.   
Dítětem se rozumí osoba navštěvující ZŠ. Děti do 6 let bez nároku na lůžko a stravu 
zdarma. 

Zápisné „Startovné a raut“ a vyšší zahrnuje bezplatné hlídání d ětí od 3 let v den konání 
turnaje v čase 9 až 19 hod. Zájem o hlídání uvést do přihlášky. 

Tyto ceny zápisného jsou určeny pro účastníky turnaje a jejich doprovod. 

Ubytovaní mohou využít venkovního vyhřívaného bazénu. 

(9  

Česká společnost tělovýchovného lékařství doporučuje i pro účastníky rekreačních 
turnajů neregistrovaných absolvování zdravotní prohlídky v intervalu 1 roku. 

Za dítě zodpovídá doprovod, osoba starší 18 let. 

Další  

Turnaj se hraje za každého po časí. V případě pro badminton nepříznivého po časí, 
dle rozhodnutí organizačního výboru, se daný zápas může odehrát formou hry ringo , 
či soutěžního rybolovu na pstruhovém rybníku. 
Míčky vlastní. 
Oděv vhodný pro venkovní sporty a hru na trávě za každého počasí. 
U soutěžících dětské kategorie  je nutno počítat s potřebou halové obuvi ! 


