
2. GRAND PRIX A  

STARŠÍCH ŽÁKŮ 
 

Termín konání:  7. - 8. 12. 2013 

Místo konání:  Sportovní hala, TJ Lokomotiva Most, ul. Ke Koupališti 1257/4 -5 kurtů 

Disciplíny:  dvouhra chlapci, dvouhra dívky, čtyřhra chlapci, čtyřhra dívky,  
smíšená čtyřhra 
 

Právo účasti: hráči a hráčky na 1. – 8. místě konečného redukovaného žebříčku ve dvouhře 
dívek a chlapců. Dva hráči a hráčky z každé oblasti, kteří se kvalifikovali dle 
kritérií stanovených rozpisem soutěží příslušných oblastních svazů/sdružení. 

hráči a hráčky na 1. – 8. místě konečného redukovaného žebříčku příslušné 
párové disciplíny, avšak pouze s partnerem, majícím rovněž právo startu na 
GPA ve dvouhře či čtyřhře. Jeden pár z každé oblasti, který se kvalifikoval dle 
kritérií stanovených rozpisem soutěží příslušných oblastních svazů/sdružení. 

ostatní výjimky a pravidla pro účast při Grand Prix A určuje rozpis soutěží pro 
sezónu 2013/2014 

Hrací systém:  vylučovací systém K. O. na jednu porážku, hraje se dle RS 2013/14 

Vrchní rozhodčí: Martina Fartágová (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 Super Stars Most 

Startovné: 100 Kč za hráče a disciplínu, do které se přihlásil 

Míče:   vlastní, dle RS 2013/14 

Časový rozpis:  sobota 7. 12.   7.30 - otevření sportovní haly 
     8.00 - 8.30 kontrolní prezentace hráčů  

8.45 - losování  
9.00 - zahájení turnaje 
9.15 - 19.00 základní hrací doba  
(v případě časové rezervy možnost předehrání semifinálových utkání v párových disciplínách) 

neděle 8. 12. 9.00 - semifinálová a finálová utkání 

 
 
 

http://czechbadminton.cz/files/stk/rozpis_soutezi_1314.doc
http://czechbadminton.cz/files/stk/rozpis_soutezi_1314.doc


Ubytování:  Penzion Olympia, ul. U Věžových domů 1453/3, Most (5 minut pěšky od haly) 

   tel.: +420606948366, e-mail: olympiacentrum@centrum.cz 

  Hotel Cascade, ul. Radniční 3, 434 01 Most 
 tel.: +420476703250, fax: +420476703137, e-mail: hotel@hotel-cascade.cz 

 Další možnosti ubytování najdete na následujícím odkazu 
http://www.imostecko.cz/index.php/ubytovani  

Stravování: v prostorách haly bude zajištěno občerstvení 
v blízkosti haly je restaurace Archa, http://www.archa-most.cz 

Hospod. podmínky: hráči startují na vlastní náklady, příp. na náklady svých oddílů/klubů 

Ceny: hráči a hráčky umístění na stupních vítězů obdrží drobné ceny, diplomy                       
a medaile  

Přihlášky:  nejpozději do 2. prosince 2013 e-mailem na adresu martinity@centrum.cz 

Ostatní: na místě bude možné zakoupit badmintonové vybavení a otestovat rakety ze 
sortimentu internetového obchodu www.vsenabadminton.cz    
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