
 

 

 
Majstrovstvá Slovenska veteránov v bedmintone  

25. ročník 
 

 

Organizátor: TJ CEVA Trenčín 

Miesto konania: Športová hala M-Šport na Ostrove v Trenčíne (10 kurtov) 

Dátum: sobota 27. mája 2017  

Prihlášky: prihlášky zasielajte cez prihlasovací formulár do 24.5.2017 : 

 http://ceva.web-office.sk/msrvet/  (na prepojenie použite CTRL + klik) 

 pri prihlasovaní viacerých hráčov najskôr všetkých zaprezentujte, až potom im 

priraďujte partnerov !!! 

Prezentácia: 8.05 - 8.30 hod.  

Losovanie: 8.30 - 8.45 hod. 

Zahájenie: 9.00 hod. zmiešaná štvorhra  

Účastníci: prihlásení hráči starší ako 35 rokov podľa vekových kategórií (registrácia v SZBe je 

podmienkou do 45 rokov !)  

 Dvojhry sa hrajú v kategóriách po 5 rokov, párové disciplíny v kategóriách 35-40, 

40-50, 50-60, 60-70, nad 70 (kategória je určená vekom mladšieho z dvojice)  

 Podľa platných predpisov smie každý účastník hrať každú disciplínu len v jednej 

vekovej kategórii !!! 

Disciplíny: dvojhra, štvorhra, zmiešaná štvorhra 

Nasadenie:  podľa doterajších výsledkov M SR veteránov a podľa priebežných rebríčkov 

dospelých k 1.5.2017 

Herný systém: podľa počtu účastníkov v disciplíne vyraďovací alebo skupinový 

Vr. rozhodcovia: Juraj Piovarči, Michal Matz  

Štartovné:  10,-  € 

Košíky: vlastné pierkové v poradí stanovenom pre sezónu 2017 

Ubytovanie: vo vlastnej réžii - všetky informácie na  http://www.visittrencin.sk/ubytovanie 

 doporučujeme Hotel Ostrov (032/7433763), Penzión na Sihoti (032/7434164) 

Občerstvenie:   v objekte sa nachádza reštaurácia a v hale bude pre účastníkov zabezpečený 

celodenný bufet (čaj, káva, citronáda, chlebíčky, nátierky, čerstvé ovocie...)   

Upozornenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a 

zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav; SZBe ani organizátor súťaže 

nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe;          

Ceny: semifinalisti vo všetkých disciplínach obdržia od SZBe medaily a diplomy 

Vyhodnotenie:  po skončení súťaže sa uskutoční vyhlásenie výsledkov spojené so spoločenským 

posedením, večerou a občerstvením, hudbou a tancom v priestoroch športovej 

haly 

Informácie: Juraj Piovarči, Beckovská 3. 911 01 Trenčín; tel. 096120/2139; fax: 096120/2119; mobil: 

0904 261396; mail: piovarci.juraj@gmail.com 

 

 

 
v Trenčíne 4.5.2017                                                                                                        Juraj Piovarči 

                                                                                                                                     za TJ CEVA Trenčín 

http://ceva.web-office.sk/msrvet/
http://www.visittrencin.sk/ubytovanie

