
VELEHRADSKÁ ŽUPA 
 A JEDNOTA ORLA SLAVIČÍN

pořádá

Turnaj
jednotlivců v

 BADMINTONU
             

                                                                             
                                        

18. 10. 2014
SPORTOVNÍ HALA SLAVIČÍN

KATEGORIE MUŽI, ŽENY 
DO 15 LET A NAD 15 LET

Pořadatel: Orelská jednota Slavičín

Kontaktní osoba: Petr Bláha, mobil: 775 900 204 

Místo: Sportovní hala Slavičín (mezi Orlovnou a hřištěm)

Gestor: br. Josef Častulík 776888735 
                



Hlavní rozhodčí: Mgr Miloš Jelinek    

Účastníci 
Soutěže se mohou účastnit členové Orla i široká veřejnost

Kategorie:   Muži a Ženy do 15ti let a nad 15 let  

Odeslání návratek do 11.10.2014 na adresu:
Petr.Blaha82@gmail.com  nebo orel.slavicin@seznam.cz

    

Pravidla 
Hraje se podle platných pravidel stolního tenisu a ustanovení tohoto rozpisu.

Podmínky účasti
- Podmínkou zařazení výpravy do turnaje je kompletně řádně vyplněná návratka hráčů 

(formulář je součástí těchto propozic), která je odeslána v řádném termínu na adresu uvedenou 
v propozicích a  kterou je vedoucí výpravy povinen odevzdat při prezenci.

- Turnaje nejsou pořádány jako otevřené. 

Soutěžní systém a způsob hry
- Rozlosování a systém turnaje stanoví ředitel turnaje (podle počtu zúčastněných hráčů).
- Při zahájení turnaje hlavní rozhodčí seznámí hráče s organizací turnaje, pravidly, klasifikací a 

technickými podmínkami hry.

Protesty
Protesty se podávají pouze písemnou formou s vkladem Kč 500,-. Protest podává vedoucí 
výpravy řediteli turnaje do 10 min. po ukončení utkání nebo zjištění porušení těchto propozic. Konečný 
verdikt vydá řídící komise turnaje. V případě zamítnutí protestu připadne vklad pořadateli.

Ceny
             Jednotlivci, kteří se umístní na 1 – 3 místě obdrží diplom a cenu

Časový pořad 
  08.00 – 09,00   prezence účastníků    
   09,00               zahájení turnaje                        
   15.00               ukončení turnaje            

                                  
Další informace a upozornění
Zajištěn bude pouze pitný režim.  

Ochrana   osobních   údajů   
s odvoláním na znění zákona číslo 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů pořadatel akce 
prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce a při prezentaci budou využity pouze za účelem 
přípravy, průběhu a vyhodnocení akce. 

mailto:Petr.Blaha82@gmail.com


Orel jednota:

Předložit při prezenci !   Předložit při prezenci !    Předložit při prezenci !

SOUPISKA  

Župní turnaj v badmintonu 
18.10.2014- SLAVIČÍN

Příjmení a jméno datum narození Číslo orel. 
průkazu

pozn.

Ženy do 15 let
1.
2.
3.
4.

Ženy nad 15 let
1.
2.
3.
4.

Muži do 15 let
1. 
2. 
3.
4.

Muži nad 15 let
1.
2.
3.
4.

Doprovod

Vedoucí výpravy

Statutární zástupce jednoty
Jméno a příjmení:
Funkce:
Podpis:

razítko
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