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Jednotlivci
Chcete hrát s
Chcete nové p ř

Chcete každý m
 

Hlavní myšlenka ligy ?  

Nabídnout možnost potrénovat a zahrát si s

Disciplíny – ženy  a muži . 
Liga je tvořena čtyřmi liniemi , 
umístění ve skupině dojde pro další kolo 
setrvají na dané linií. 
Tento systém Vám nabídne možnost hrát s
se obm ěňující a je cestou nejenom si zahrát, ale také se zl epšovat

Jak liga probíhá ?!  

Začínáme 1. září 2013 na deset kol
Na počátku kola, dostanete soupis soupe
Standardně se bude jednat o čty
V daném kole uskutečníte setkání, kdy 
Hraje se na dva vítězné sety do 21 mí
Do dalšího kola jste nasazení dle svého výsledku 
sestoupíte. 

Organiza ční 

Termíny zápasů si stanovujete, jak vyhovuje
Hlásíte výsledky. 

Co mi liga nabízí ?!  

Organiza ční zázemí  – zajištění soupe
přehledů a celkový chod ligy, ceny pro vít
Ceny  pro první tři a ceny losované
Bonusy  v podobě slevy v Tenis centru Opava
Zápisné do ligy pro ročník 2013/2014 
 

Máte-li zájem o účast v
 

Pravidla a Organizační a Aktuální infa naleznete na
 

www.badmintonopava.cz
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Jednotlivci  
Chcete hrát s hráči Vám výkonnostn ě blízkým

nové p říležitosti  pro zlepšení své hry ?
každý m ěsíc  nové herní výzvy 

 

potrénovat a zahrát si s  různými hráči různých herních styl

, v kterých hrají jednotlivý hráči ve skupin
pro další kolo k přeskupení hráčů do vyšší, nižších, p

možnost hrát s  hráči výkonnostn ě blízkými, pr
ující a je cestou nejenom si zahrát, ale také se zl epšovat

deset kol , každé kolo trvá jeden m ěsíc . 
soupis soupe řů. 
čtyři hrá če ve skupin ě. 

níte setkání, kdy odehrajete  tři zápasy . 
do 21 míčků o dva. 

Do dalšího kola jste nasazení dle svého výsledku – postoupíte do vyšší linie, setrváte, nebo 

stanovujete, jak vyhovuje Vám. 

zajištění soupeřů, rozlosování, zpracování výsledk
celkový chod ligy, ceny pro vítěze, drobnosti pro všechny, slavnostní ukon

ceny losované . 
Tenis centru Opava  a zvýhodněnou hru v tě
2013/2014 činí 250 Kč na celý ro čník . 

čast v lize, piště prosím info@badmintonopava.cz
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