
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mistrovství České republiky veteránů 
 
Pořadatel:  Badmintonový klub Technické univerzity v Liberci 
 
Termín:  17.  - 18. května 2014 
 
Místo:   obě haly TU v Liberci; Na Bohdalci 715, Liberec – Harcov  

(k dispozici 8 kurtů) 
 

Kategorie:  věk 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+ 
   V případě menšího počtu účastníků v jednotlivých kategoriích 
    rozhodne pořadatel o případném sloučení kategorií. 
 
Disciplíny:  DM, DŽ, ČM, ČŽ, SČ 
 
Ředitel turnaje: Zdeněk Kračmar 
 
Vrchní rozhodčí:  Michal Ježek tel. 603 598 037 
 
Přihlášky:  závazné přihlášky na jednotlivé disciplíny (dle přiloženého formuláře) 
     a ubytování, stravování zašlete nejpozději do neděle 11. 5. 2014 do 
    půlnoci pouze na e-mailovou adresu mich.jezek@seznam.cz a v kopii 
    na adresu zdenek.kracmar@tul.cz. Do přihlášky je nutné uvést 
                                       nejenom kategorii, ale i datum narození všech přihlášených hráčů. 
   Všechny došlé přihlášky budou vrchním rozhodčím potvrzeny. 
 
Odhlášky:  na e-maily:  mich.jezek@seznam.cz a zdenek.kracmar@tul.cz,  
   v pátek 16. 5. 2014 od 15,00 hod. na mobil 721 870 631. 
 
Úhrada:  účastníci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílajících oddílů. 
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Stravování:  po dobu turnaje bude v hale v provozu bufet. Pořadatel zajistí  
na základě závazné objednávky v pátek večeři (výdej do 18,30 hod.)  
a v sobotu a neděli oběd v ceně 60,- Kč a snídaně v ceně 40,- Kč 
v menze TUL v Harcově.  

 
Ubytování:  a) koleje TUL v Harcově v ceně 290 Kč/lůžko a noc;                               

b) kolej TUL ve Vesci v ceně 180 Kč/lůžko a noc; 
c) Unihotel, Voroněžská ul. 1329/13; Liberec v ceně 790,- Kč za       
    dvoulůžkový pokoj a noc a 450,- Kč za jednolůžkový pokoj a noc  
    (omezená kapacita). 

 
TECHNICKÁ USTANOVENÍ 
 
Herní systém : bude určen podle počtu přihlášených hráčů a hráček.  
 
Účast:   Účastníci nemusí mít licenci ČBaS a nemusí být členy žádného oddílu  

či klubu. 
 
Míče:   vlastní 
 
Prezentace:  v pátek 16. 5. 2014 od 19:00 hod. do 20:00 hod. v klubovně haly,  

v případě pozdějšího nebo sobotního příjezdu je nutné provést 
 prezentaci telefonicky na tel. 721 870 631 
 

Losování:  v pátek 16. 5. 2014 ve 20:30 hod. 
 
Časový rozvrh: sobota 17. 5. 9:00 hod.       slavnostní zahájení ve spodní hale 
     9:10 – 19:00 hod. hrací doba  
    neděle  18. 5. 9:00 hod.          semifinálové a finálové zápasy  

Mistrovství ČR veteránů může být při nižším počtu účastníků  
ukončeno již v sobotu nebo mohou být v sobotu dohrány méně 
obsazené kategorie.   
    

Startovné:  100 Kč za hráče a disciplínu, do které se hráč přihlásil.  
 
Ceny:   první tři v každé disciplíně a kategorii získají medaile a diplomy. 
 
V sobotu 17. 5. 2014 je zajištěn společenský večer s hudbou, kde bude liberecký 
badminton slavit 50 let svého založení. Vstupné na večer je v ceně startovného. 
 
 
                      
                                             Rostislav Peníška v.r. 
            předseda oddílu badmintonu 


