
P R O P O Z Í C I E 

celoslovenského turnaja Grand Prix A starších žiakov v bedmintone 

 

Organizátor:  Bedmintonový klub Spoje Bratislava  

Miesto konania: Bratislava, Športové centrum Dúbravka, K horánskej studni 29, stránka  

https://scdubravka.sk  

Dátum konania: sobota 25.9.2021 

Právo účasti: všetci včas prihlásení hráči s právom štartu na GP A U15 

Prihlášky: záväzné prihlášky do všetkých disciplín vrátane náhradníkov je nutné zaslať 

najneskôr do štvrtku 23.9.2021 do 16.00 hodiny emailom na adresu: 

filip.guldan@socpoist.sk . Nutné je vyplniť prihlasovací formulár a zaslať ho v prílohe 

na hore uvedenú mailovú adresu. Hráči neprihlásení do tohto termínu nebudú 

môcť štartovať. Úpravy dvojíc v párových disciplínach sú povolené pred 

začiatkom losovania 

Vrchný rozhodca: Matúš Sýkora 

Disciplíny:  dvojhry, štvorhry, mix 

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

Nasadenie:  podľa redukovaných slovenských rebríčkov U15 k 1.1.2021 

Loptičky:  vlastné len pierkové značky Forza VIP alebo Adidas Flieger FS6 

Úbor:   primeraný športový úbor podľa predpisov 

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom 

Hosp. pokyny:  hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu 

Štartovné:  4.-€ za každú disciplínu 

Informácie: Filip Guldan, mobil 0917 790 647, email filip.guldan@socpoist.sk 

Časový program: prezentácia: 8:15 – 8:45 hod.        

   losovanie: 8:45 hod.        

   zahájenie: 9:00 hod. mix        

Ceny: prví štyria v každej disciplíne obdržia medaily 

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 Bratislava v zelenej fáze covidového 

automatu, hráči aj doprovod sú povinní zaslať mailom alebo 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 ! V prípade, že v deň konania turnaja bude Bratislava 

v červenej fáze covidového automatu, za každý klub sa môže zúčastniť turnaja len 

jeden vedúci ! Ostatní rodičia a tréneri nemôžu vstúpiť do haly ! 

   Vstup do haly je povolený len v prezúvkach ! 

 

Bratislava  13.9.2021         Filip Guldan   

          BK Spoje Bratislava 

https://scdubravka.sk/
mailto:filip.guldan@socpoist.sk

