Hráči:

pouze účastníci (současní
badmintonových tréninků

Disciplíny:

dvouhra mužů a dvouhra žen

Organizace sezóny:

či

bývalí)

našich

řízených

- odehrajeme celkem 5 kol za rok (vždy jedno kolo za dva
měsíce, v létě volno ☺)
- hrací měsíce: říjen, prosinec, únor, duben, červen
- hrací dny: vždy 2. neděle v daném měsíci
- pro zájemce detailní rozpis ☺: 1. kolo – 13.10.2013
2. kolo – 8.12.2013
3. kolo - 9.2.2014
4. kolo – 13.4.2014
5. kolo – 8.6.2014
- čas: prezentace v 9:30, hrací doba: 10 – cca 14 hodin

Místo:

Sport Centrum Radonice (Pavlova 255, Radonice u Prahy)

Herní systém:

- švýcarský systém na 6 kol
- v každém kole zápas na dva hrané sety do 21 bodů
- bodově ohodnocena i tzv. „lepší prohra“ 15 bodů;
př.: za vítězství v setu 21 : <15 = body 3:0, za vítězství v setu
21:15 a více = body 2:1 (tedy laicky řečeno, pokud sice
prohrajete, ale uděláte si na vítěze 15 a více bodů, nejenže 1
bod sami získáte, ale zároveň vítězi 1 bod uberete ☺ )
- set končí 21. bodem (tzn., že to nemusí být tzv. „o dva“☺)
- v případě lichého počtu účastníků, má vždy jeden hráč
v každém kole volno a získá za to poloviční počet bodů
z možného maxima, tedy 3 b.

Žebříček:

v průběhu celé sezóny bude v obou kategoriích vedený žebříček
aktualizovaný po každém kole, abyste byli informováni o
průběžném pořadí

Startovné:

250,- za hráče na jedno kolo

Míče:

- péřové RSL Tourney No.3
- dva nové míče obdrží každý hráč na začátku kola při zaplacení
startovného, na hru dodává míče střídavě se svým soupeřem
- pokud bude hráč potřebovat další nové míče, nabízíme POUZE
v rámci tohoto turnaje a POUZE pro jeho účastníky možnost
koupě jednotlivých péřových míčků za speciální zvýhodněnou
cenu

Ceny:

- drobné věcné ceny obdrží hráči na 1.-3.místě v obou
kategoriích na závěr každého kola
- hodnotné věcné ceny obdrží hráči na 1.-3.místě žebříčku mužů
i žen na konci sezóny (+ jistě se najdou i speciální kategorie,
které budou stát za ocenění ☺ )

Přihlášky:

emailem na badminton@dufeksport.eu vždy do pondělního
večera v týdnu, kdy se dané kolo hraje

Pořadatel:

DUFEK SPORT, spol. s r.o., U Kněžské louky 4, 130 00 Praha 3
www.dufeksport.eu, badminton@dufeksport.eu

