
PŘEBOR SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV DOROSTU  U19 
V BADMINTONU - SEZÓNA 2019 

 

Dlouhodobá soutěž ve třech hracích kolech pro hráče oddílů z celé ČR, přičemž každé kolo bude samostatně 

vyhodnocené a není podmínkou, že se družstvo musí zúčastnit každého kola.  

- za družstvo mohou startovat pouze hráči narození 2001 a mladší s platnou hráčskou licencí  

- za družstvo může startovat 1 hráč z jiného oddílů ale ze stejné oblasti 

 

Přihlášky:  

- na každé hrací kolo se budou družstva přihlašovat na adresu prahabadminton@seznam.cz do pondělí před turnajem s 

novou soupiskou (min. 3 dívky a 3 chlapci), která bude sestavena podle aktuálního celostátního žebříčku U19 ze čtvrtka 

(10 dní před hracím kolem), viz tabulka dole 

- minimální počet přihlášených družstev pro sehrání kola jsou 3  
 

Herní systém:  

- bude vydán do středy před turnajem podle počtu přihlášených družstev tak, aby každé hrací kolo mělo svého vítěze  

- každé družstvo odehraje v hracím kole 2-4 utkání  

- utkání se hraje na 8 zápasů (DCH 2x, DD 2x, ČCH, ČD, SČ 2x)  

- družstva budou nalosována a nasazena podle žebříčkového pořadí prvních 3 chlapců a 3 dívek na soupisce 

- body do celoroční soutěže budou přiděleny podle počtu družstev v hracím kole, např. při účasti 8 družstev by za 1.místo 

bylo 8 bodů, za 2.místo 7 bodů…..atd..  

- v konečné tabulce rozhoduje v případě stejného počtu bodů: 

1. vyšší počet lepších umístění  

2. vzájemný zápas v posledním kole, pokud se hrál 

3. lepší umístění v posledním kole 

- turnaj bude prezentován na TOURNAMENT SOFTWARE 

 
 

Povinnosti pořadatele:  

- zajistit řádný průběh turnaje a správné zpracování výsledků  

- odeslat do pondělí zápisy jednotlivých utkání a konečnou tabulku pražské STK na email prahabadminton@seznam.cz, 

která výsledky zpracuje v TOURNAMENT SOFTWARE a zveřejní na webu (http://www.prahabadminton.cz)  

- zajistit zápisy o utkání pro všechny zápasy jednotlivých družstev (stačí jeden formulář na utkání)  
 

Startovné:  

- 900,-Kč za družstvo v každém kole (vybírá pořadatel na místě)  

- odměna pořadateli za organizaci hracího kola je 600,-Kč z každého družstva  
 

Ceny:  

- Pražský svaz zajistí na každé kolo diplomy pro všechna zúčastněná družstva, medaile pro družstva na 1.-3. místě  

- na poslední kolo budou navíc zajištěny poháry pro družstva na 1.-3.místě v celoroční soutěži  
 

Míče:  

- družstva dodávají míče na každé utkání rovným dílem  

- povolené jsou pouze peřové míče s korkovou hlavou  

 

Na konci každého hracího kola proběhne hned v hale vyhlášení výsledků.  

Začátky turnajů jsou vždy v 9:00 hodin, prezentace družstva v hale nejpozději do 8:30 - NUTNÉ DODRŽOVAT!!! 

 

Termíny a místa jednotlivých kol:  
 

ČÍSLO KOLA TERMÍN MÍSTO PŘIHLÁŠKY DO SOUPISKA PODLE 

ŽEBŘÍČKU 

1. KOLO neděle 31.3.2019 HAMR Braník, Vltavanů 1542, Praha 4 pondělí 25.3.2019 ze čtvrtka 21.3.2019 

2. KOLO sobota 12.5.2019 není pořadatel !!! pondělí 6.5.2019 ze čtvrtka 2.5.2019 

3. KOLO* bude určen bude určeno   

 

* 3.kolo závěrečné: podzim 2019, přesné datum a místo konání bude určeno až po zveřejnění celostátního kalendáře 

na 2. ½  2019 
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