
                                                                                                                                                                                      P r o p o z i c e 
25.ročník turnaje Benátecký pohár Memoriál Petra Martince st.  Grand Prix „A“  dospělých  pořádá BK 1973 DELTACAR Benátky n/J, z.s. z pověření STK ČBaS 

  Termín:   28.8. - 30.8. 2020  Místo:                NIBE Aréna,  ul.5.května, Benátky n/J 29471 - 5 mobilních kurtů  Disciplíny:  dvouhra mužů a žen, čtyřhra mužů a žen, smíšená čtyřhra  Právo účasti: bez omezení výkonnosti, podmínkou je platná licence ČBaS a zaslání přihlášky ve stanoveném termínu, ostatní ujednání dle RS 2020/21  Hrací systém :  vylučovací systém K.O. na jednu porážku , hraje se dle RS 2020/21  Vrchní rozhodčí: Ing. Michal Čapek , telefon: +420 730 860 783                                            capek.michal94@gmail.com   Hlavní rozhodčí:              deleguje pořadatel ze svých řad po celou dobu turnaje vč. kvalifikace    Ředitel turnaje: Ing.Petr Kvapil, petr.kvapil@zpskoda.cz  Startovné:                400 Kč dvouhra za přihlášeného hráče                                            300 Kč hráč  v párových disciplínách  za přihlášeného  hráče a disciplínu                                            platba v hotovosti u vedení turnaje  Míče:   VICTOR Gold Champion dodává pořadatel  na celý turnaj, včetně kvalifikace !  Časový rozpis:  středa 26.8.:   losování kvalifikace  vrchním rozhodčím pátek  28.8. : 10,00 – 20,00 kvalifikace všech disciplín (program bude  upřesněn)                                        20,00 předpokládaný čas losování všech disciplín hlavní soutěže   sobota 29.8.:   10,00 – 21,00 hlavní soutěž  všech disciplín neděle 30.8.:   10,00  pokračování turnaje - semifinále a finále všech disciplín    



Ubytování: Sport penzion Benátky n/J, Letní Stadion 546, Benátky n/J 29471,                                            http://sportpenzionbenatky.cz/                                                                                       Hotel Bílý páv , Benátky n/J  29471, www.bilypav.cz  Stravování: v hale bufet, v blízkosti haly jsou restaurace                                              Hosp.podmínky: hráči startují na vlastní náklady, případně na náklady svých klubů  Ceny:  semifinalisté všech disciplín obdrží finanční odměny v celkové výši 40.000,-Kč                              vítězové jednotlivých disciplín obdrží  poháry                              nejmladší hráčka a hráč v hlavní soutěži obdrží  upomínkový předmět                              nejúspěšnější hráč turnaje  obdrží cenu věnovanou ředitelem turnaje                          Přihlášky:             Online přes  informační systém ČBaS.                               Kliknout v turnajích na GP A Benátecký pohár a tam bude tlačítko přihlásit se.                                V případě problémů kontaktovat  STK ČBaS p. Jan Kolář  stk@czechbadminton.cz                               případně vrchního rozhodčího turnaje.           Za pořadatele : Petr Martinec-prezident BK 1973 DELTACAR Benátky n/J,  z.s.    Tabulka finančních odměn pro nejlepší hráče a hráčky v jednotlivých disciplínách 
 Disciplína 1.místo 2.místo 3.-4.místo 

Dvouhra muži 3.500,- 2.500,- 2 x 1.500,- 
Dvouhra ženy 3.500,- 2.500,- 2 x 1.500,- 
Čtyřhra muži 2 x 2.000,- 2 x 1.000,- 4 x 500,- 
Čtyřhra ženy 2 x 1.500,- 2 x 900,- 4 x 400,- 
Smíšená čtyřhra 2 x 2.000,- 2 x 1.000,- 4 x 400,- 

 
 

    


