
P R O P O Z Í C I E 
oblastného kvalifikačného turnaja 

Grand Prix Q U13 v bedmintone 
 
 
Organizátor: bedmintonový klub KBŠ Dolný Kubín 

Miesto konania: Telocvičňa ZŠ Janka Matúšku, Kohútov Sad 1752/4, 02601 Dolný Kubín 

GPS: 49.20871871771911, 19.29448995054722 

Dátum konania: 18.09.2021 

Informácie: Mgr. Anna Vešelényiová,  mail: veselenyiova.anna@zsjmdk.org 

Právo účasti: všetci včas prihlásení a registrovaní hráči s právom štartu v kategórii U13 

registrovaní v oddieloch oblasti východ s výnimkou hráčov, ktorí majú 

zabezpečený priamy postup na GP A U13, ktorý sa uskutoční v 23.10.2021 

v Žiline (Kozlok, Barč, Fodor, Fotta, Húdek, Krešňák, Matejčík, Osadská, Sopková, 

Bérešová, Chylová, Škutová, Lachová, Zacharová, Krestová) 

Prihlášky: do 16.9.2021 mailom na adresu: veselenyi@orava.sk 

Nasadenie: podľa redukovaných slovenských rebríčkov U13 k 1.1.2021 

Prezentácia: 18.9.2021 do 8:30 hod. v telocvični 

Losovanie: 8:45 hod. 

Zahájenie: 9:00 hod. 

Hospodárske pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu 

Štartovné: 8.- € za všetky disciplíny 

Vrchný rozhodca: Vešelényi Jozef 

Košíky: vlastné , v schválenom poradí 

Disciplíny: dvojhry, štvorhry, mix 

Herný systém: vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie v dvojhre, párové disciplíny 

sa budú hrať na jeden set 

Postup na GP A: najlepších 5+5 hráčov podľa poradia v dvojhre 

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom 

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. 

V prípade, že v deň konania turnaja nebude okres Dolný Kubín v zelenej fáze 

covidového automatu, hráči aj doprovod sú povinní predložiť pri prezentácii 

buď potvrdenie o plnom očkovaní alebo covid test (PCR alebo LAMP nie starší 

ako 72 hodín alebo antigénový nie starší ako 48 hodín) alebo potvrdenie 

o prekonaní ochorenia covid 19 (do 180 dní od ochorenia), inak sa nebudú 

môcť zúčastniť na turnaji ! 

  

 
 
Dolný Kubín, 08.09.2021       Jozef Vešelényi 

KBŠ Dolný Kubín 


