Kapacita turnaje je 140 hráčů (po jejím naplnění přijímáme přihlášky pouze na
pozici náhradníků).
Startovné činí 200 Kč za hráče a platí se v hotovosti při prezentaci v hale.
Termín konání: turnaj se hraje každou první neděli v měsící (říjen 2015 - červen
2016)
Přihlášky přijímáme výhradně emailem na badminton@dufeksport.eu a to na
každé kolo jednotlivě (na následující kolo vždy nejdříve v den konání kola
předchozího). Nelze přihlásit hráče na celou sezónu dopředu.
Je nezbytně nutné dostavit se na prezentaci do 9:30, aby mohl turnaj v 10:00
odstartovat (pokud budete mít zpoždění, dejte, prosím, včas vědět, že jste na
cestě a do 10:00 dorazíte – tel. na recepci je 721 55 99 61)!
Nalosování turnaje probíhá s předstihem, proto, prosím, omlouvejte své již
přihlášené děti emailem (badminton@dufeksport.eu) v případě, že se na turnaj
nakonec nedostavíte. V den konání turnaje pak, prosím, omlouvejte hráče
telefonicky na recepci haly – 721 55 99 61.
Budeme se snažit učinit vše pro to, aby turnaj skončil nejpozději v 17 hodin
(nicméně udělejte si, prosím, na turnaj čas, ať svým příp. pozdním příchodem či
dřívějším odchodem nenarušujete jeho průběh, vyhlášení výsledků apod.)
Prosíme tímto opět rodiče (či další doprovod hráčů) o pomoc s rozhodováním
zápasů (zvláště u menších hráčů) i s celkovou „organizací“ svých svěřenců, aby
byly časové ztráty mezi jednotlivými zápasy minimální. Zároveň, prosím,
kontrolujte po dětech zápisy z utkání. Jsme schopni sice zpětně opravit výsledek
a do dalšího kola tabulku a žebříček zaktualizovat, ale již neovlivníme, pokud
vinou chybného zápisu přijde hráč o medaili či diplom.
Přezůvky s sebou (pokud budete chtít jít podpořit vaše svěřence na halu, je to
nezbytně nutné). Příp. můžete použít naše návleky.
Součástí haly je i restaurace (po 3.odehraném kole budete mít prostor k tomu,
abyste se zde naobědvali).
Máme velkou halu a vytápíme ji na teplotu okolo 16°C, proto si raději vezměte
nějakou tu vrstvu navíc (platí pro doprovod i hráče).

Herní kategorie jsou rozděleny následovně:
starší – ročník nar. do r. 2003
mladší – ročník nar. 2003 – 2006
nejmladší – ročník nar. od r. 2006
V přechodných ročnících 2003 a 2006 ponecháváme na rozhodnutí rodičů /
trenérů, do které kategorie si přejí svého svěřence zařadit (vzhledem k jeho
herním zkušenostem, výkonnosti apod.), aby si co nejlépe zahrál.
Herní systém (švýcarský na 6 kol, v každém kole dva hrané sety do 15 bodů bez
nastavení)
Za vyhraný set získává hráč jeden bod.
Plastové míče dodává do turnaje pořadatel zdarma. Ovšem vlastní péřové míče
mají přednost! Po celou dobu konání turnaje lze v recepci haly koupit péřové
míče za zvýhodněnou cenu.

