Radonická Super Liga badmintonu
Pravidla pro 2. ročník (sezóna 2014 / 2015)
Herní systém:

Jde se o turnaj jednotlivců v disciplínách DM - dvouhra muži, DŽ
- dvouhra ženy, SČ - smíšená čtyřhra.
Každý zápas se hraje na dva vítězné sety do 15 bodů (bez
nastavení).
Každý hráč může nastoupit jen v jedné disciplíně!
V každé disciplíně se hraje švýcarským systémem na 6 kol.

Právo startu v této soutěži mají:
1. všichni hráči, kteří nejsou a nebyli registrováni u žádného
badmintonového svazu (ČBaS, SZBe.....)
2. registrovaní hráči, kteří nebyli za posledních 10 let do 100.
místa na celonárodním žebříčku jednotlivců a zároveň se
nezúčastnili 1.-3. nejvyšší soutěže družstev v dané zemi (tzn.,
že mohli / mohou hrát max. úroveň oblastního přeboru)
3. výjimku z bodu č. 2 mají hráči starší 55 let nebo mladší 15 let
Termín konání:

Turnaje probíhají 1x za dva měsíce. Hraje se každou 2. neděli
v měsíci, počínaje říjnem.
Konkrétní termíny turnajů jsou:
1. kolo – 12.10.2014
2. kolo – 14.12.2014
3. kolo – 8.2.2015
4. kolo – 12.4.2015
5. kolo – 14.6.2015

Každé soutěžní kolo bude zahájeno v 10:00, prezentace hráčů
9:00 - 9:30 hod. Hráč, který se nezaregistruje v uvedeném čase,
se nebude moci daného kola zúčastnit.
Místo konání:

Sport Centrum Radonice, Pavlova 255, Radonice u Prahy

Startovné:

250,- / os. ve DM a DŽ; 200,- / os. ve SČ

Míče:

plastové míče X.B. – modré (dodá pořadatel). Vlastní péřové
míče však mají přednost! Tzn. pokud hráč na zápas dodá vlastní
péřové míče, hraje se s nimi.

Přihlášky:

Na jednotlivá kola je nutná registrace do středečního večera
v týdnu, kdy se soutěžní kolo hraje, a to emailem na
info@sportcentrumradonice.cz.

Žebříček:

V průběhu sezóny bude veden a zveřejňován
jednotlivců aktualizovaný po každém kole.

Pořadatel:

DUFEK SPORT, spol. s r.o., U Kněžské louky 4, 130 00 Praha 3

Kontakt:

www.sportcentrumradonice.cz
info@sportcentrumradonice.cz
tel.: 721 55 99 61

žebříček

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit každého hráče, který nesplňuje podmínky soutěže.

