
 

GRAND PRIX A 
kategorie starších žáků (U15) 

 
 
 

Termín konání: 9. - 10. února 2019 
 
Přihlášky: nejpozději do 28. ledna 2019 e-mailem na adresu martinity@centrum.cz 
 
Místo konání: Sportovní hala SportCenter Most, s.r.o., ul. Ke Koupališti 1257/4 - 5 kurtů  
 
Disciplíny: dvouhra dívky, dvouhra chlapci, čtyřhra dívky, čtyřhra chlapci, smíšená čtyřhra  
 
Právo účasti: hráči a hráčky s platnou licencí ČBaS splňující podmínky věkové kategorie do celkového počtu 
28 hráčů a 28 hráček ve dvouhrách, 16 párů ve čtyřhře dívek, 16 párů ve čtyřhře chlapců a 28 párů ve 
smíšené čtyřhře.  
 
Hrací systém: vylučovací systém K. O. na jednu porážku, hraje se dle RS 2019 
 
Vrchní rozhodčí: Martina Krocová (rozhodčí II. třídy), tel.: +420 605 303 207, 
                             e-mail: martinity@centrum.cz  
 
Vedení turnaje: Lukáš Kroc (tel.: +420732931378, e-mail: Super.Stars@centrum.cz) a členové klubu.  
 
Startovné: 150 Kč za hráče a disciplínu, do které se přihlásil  
 
Míče: vlastní, dle RS 2019 
 
Časový rozpis:  
sobota 9. 2. 2019  
7.45 - otevření sportovní haly  
8.00 - 8.30 kontrolní prezentace hráčů  
8.30 - losování  
9.00 - zahájení turnaje  
9.00 - 19.00 základní hrací doba  
(v případě časové rezervy možnost předehrání semifinálových utkání v párových disciplínách)  

 

neděle 10. 2. 2019  
9.00 - semifinálová a finálová utkání  
 

mailto:martinity@centrum.cz
mailto:martinity@centrum.cz


 
 
 
 

 
 

Ubytování:  
Hotel Cascade, ul. Radniční 3, 434 01 Most  
tel.: +420476703250, fax: +420476703137, e-mail: hotel@hotel-cascade.cz   
Tříhvězdičkový hotel v centru města se snídaní. Při rezervaci uvádějte heslo „badminton“ 
Zvýhodněná cena pro účastníky turnaje:   jednolůžkový pokoj  1.200,- Kč  750,- Kč 

 dvoulůžkový pokoj  1.450,- Kč 1.050,- Kč 
 třílůžkový pokoj 1.840,- Kč 1.350,- Kč 

 
Stravování: v blízkosti haly je restaurace Archa, http://www.archa-most.cz, doporučujeme také čínskou 
restauraci Luna http://cinaluna.wix.com/cinaluna   
 
Hospod. podmínky: hráči startují na vlastní náklady, příp. na náklady svých oddílů/klubů 
 
Ceny: medailisté ve všech disciplínách obdrží diplom, poháry a medaile.  
 
Trénink v hale: V pátek 8. února 2019 je možné absolvovat trénink, stačí si jen zarezervovat kurt 
prostřednictvím našeho online systému https://jdemenato.cz/reservation/lokomotiva-
most/ReservationCalendarOverview   
 
Bazén: Speciální nabídka pro účastníky. Během turnajových dnů můžete využít k regeneraci bazén 
městského Aquadromu Most (sousední budova) za pouhých 14,- Kč / 3 hodiny. Vstupenku zakoupíte 
během turnaje u stolku rozhodčích, případně v pátek v hale od 15.00 do 19.00 hodin. 
 
Ostatní: na místě bude možné zakoupit badmintonové vybavení a otestovat rakety ze sortimentu 
internetového obchodu www.vsenabadminton.cz 
 
Partneři:  
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