
 

 

P R O P O Z Í C I E 
bedmintonového turnaja Grand Prix C U11 (U9) 

MINITON TOUR 2019 

 

 

 

 Typ turnaja: Otvorený turnaj pre najmenších bedmintonistov v kategóriách U11 a U9 

 (kategória U9 neoficiálna). 

 Turnaj hraný na 3 kolá (finálové kolo s vyhodnotením celej MINITON TOUR). 

Organizátor: TJ Sokol Ilava 

Miesto:  Športová hala TJ Sokol Ilava - 5 kurtov, Mládežnícka 984, 01901 Ilava 

Prezentácia:  len elektronicky na e-mail:  ilsportbar@gmail.com, do štvrtku pred dňom ko-

 nania turnaja do 24:00 hod. (28.3., 25.4., 30.6.). Neprihlásení hráči a hráčky 

 nemôžu štartovať na turnaji. Prihlášku je potrebné zaslať v priloženom formu-

 lári a zaslať v prílohe na hore uvedenú mailovú adresu !!!! 

Termíny:   1. kolo - 30.3.2019  

                   2. kolo - 27.4.2019  

                    3. kolo - 1.6.2019 

Kategórie:  U11 - ročník 2009 a mladší (slovenskí hráči musia byť registrovaní v SZBe) 

                     U9  - ročník 2011 a mladší (nie je potrebná registrácia v SZBe) 

Disciplíny:  dvojhra dievčat a chlapcov 

Herná systém:  švajčiarsky, na dva víťazné  sety do 11 bez nadstavenia (11. bod koniec setu) 

 Tretí set skrátený do 6, s nadstavením do 11. Každý hráč odohrá minimálne 6 

 zápasov. 

 Kat. U9 hrá na ½ kurtu, po čiaru podania na štvorhru. Sieť znížená na 130 cm. 

 Kat. U11 hrá na celom kurte podľa pravidiel SZBe pre kategóriu U11. 

Nasadenie:  1. kolo podľa aktuálneho rebríčka U11 k 1.3.2019. 2. a 3. kolo podľa priebež-

 ných výsledkov predchádzajúcich kôl.              

Časový program:  8:30 hod. prezentácia 

                   8:45 hod. losovanie 

                   9:00 hod. zahájenie 

Štartovné:  8.- €/ hráč/ kolo 

Košíky: kat. U9 - plastové YONEX MAVIS 350 (dodá organizátor) 

                 kat. U11 pierkové KAWASAKI KK500 (dodá usporiadateľ)  

Hodnotenie  

jednotlivých kôl:  vyhodnotí švajčiarsky systém podľa dosiahnutých výsledkov. 

Priebežné a celkové 

hodnotenie:  podľa súčtu bodov získaných  v jednotlivých kolách za umiestnenie: 

  1. miesto = 1 bod 

 2. miesto = 2 body 

 3. miesto = 3 body.... 

 Najlepším hráčom sa stáva ten, ktorý získa najmenej bodov. Do celkového 

 hodnotenia sa počítajú najlepšie výsledky z 2 kôl . Na to aby bol hráč v ko-

 nečnom hodnotení, musí odohrať minimálne 2. kolá  MINITON TOUR.  

 Pri rovnosti súčtov bodov v celkovom poradí rozhoduje: 

 - väčšia účasť (viac odohraných kôl) 

 - vzájomný zápas v aktuálnom kole 
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Ceny:  všetci zúčastnení získajú spomienkový darček. Prvé tri miesta v každej kate-

 górii získajú medaily. 

 Po 3. kole budú vyhodnotení a odmenení najlepší 3 hráči v každej kategórii. 

Ubytovanie:  v hale na žinienkách (3.- €/ noc) . Penzióny v okolí od 15.- €/ osoba/ noc 

Strava:  obed formou teplého bufetu priamo v hale 

Upozornenie:  Hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné 

 riziko, a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SZBe ani organizátor súťaže 

 nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe. 

 

 

Tešíme sa na Vás  

 

 

Ilava 16.4.2019        Marian Horák 

          Sokol Ilava 

 

 


