
P R O P O Z Í C I E 
Mládežníckeho bedmintonového turnaja  

GRAND PRIX B U11, U13, U15, U17 

ILAVA OPEN 2018 
   

 

Organizátor:  TJ Sokol Ilava                                               

    

Uzávierka prihlášok: 28. augusta 201 (utorok) !!! 

      

Miesto konania:   ŠPORTOVÁ  HALA TJ SOKOL ILAVA (Mládežnícka 984, pri futbalovom ihrisku), 

 GPS súradnice: N 49°00.195´, E 18°14.058´, 5 kurtov, elektronické číselníky 

    

Dátum konania:      1.-2.9 2018, turnaj umožňuje hráčom a hráčkam odohrať za 2 dni 2 turnaje 

   (napr.v sobotu U13 a v nedeľu U15)   

                  

Info o turnaji:  hrajú sa len dvojhry, herný systém na 2 porážky, hrá sa na 2 víťazné sety do 21 

   bez nadstavenia (21 bod je víťazný) 

   V PRÍPADE VYSOKÉHO POČTU ŠTARTUJÚCICH SI ORGANIZÁTOR VYHRADZUJE 

   PRÁVO ZMENY DĹŽKY SETOV !!!! 

 

Program:  sobota (1.9.) - U13 a U17  

   nedeľa (2.9.) - U11 a U15  

 

Časový program: prezentácia: 8:00 – 8:30 hod. 

   začiatok hry:  9:00 (sobota aj nedeľa) 

 

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U11, U13, U15, U17 

 NA TURNAJI SMÚ ŠTARTOVAŤ LEN VČAS PREZENTOVANÍ HRÁČI!!! 

 

Ceny: víťazi všetkých kategórií získajú pohár, hráči umiestnení na 2. a 3.mieste 

medaily 

   prvé tri najúspešnejšie kluby celého turnaja získajú sladkú odmenu.   

                                    

Štartovné:                    6 €/ hráč/ kategória.  

 

Vrchný rozhodca:     ing. Ján Klačko 

 

Košíky: vlastné, pierkové, v schválenom poradí SZBe pre sezónu 2018 

 

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určení vrchným rozhodcom 

 

Upozonenie: hráči, rozhodcovia a funkcionári, sa zúčastňujú turnaja na vlastné riziko 

a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. Organizátor súťaže 

nezodpovedá za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov  turnaja. 

 

Stravovanie:               organizátor ponúka raňajky formou švédskych stolov v cene 3 €/ osoba.  

                                    Do prihlášky je potrebné uviesť počet osôb na raňajky. Občerstvenie 

a strava budú počas celého dňa zabezpečné formou bufetu  v ŠPORT-BARE,  

priamo v hale. 

                V sobotu po turnaji prázdninová gril-párty . Cena 3 €/ osoba. 

 

Ubytovanie:            v hale na žinenkách 3 €/ osoba/ noc - max. 30 osôb. Stanovať v areáli 

bezplatne nie je problém. 

                                   Penziony a priváty v okolí cca 15 €/ osoba/ noc 

 

Prihlášky a info.:      MARIAN HORÁK 00421 905 644 227 

                                    ilsportbar@gmail.com , 

                                      www.sportarealilava.sk, https://www.facebook.com/badmintonil  

 

 

                             SRDEČNE VÁD POZÝVAME A TEŠÍME SA NA VÁS  
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