
P R O P O Z Í C I E 

celoslovenského turnaja Grand Prix A dospelých v bedmintone 

 

Organizátor:  bedmintonový oddiel TJ Spoje Bratislava 

Miesto konania: Bratislava, športová hala Bratislavské bedmintonové centrum, - Vlčie hrdlo 75 - 5 

dvorcov s bedmintonovými kobercami.     . Doprava 

z hlavnej autobusovej stanice: autobusom č.70, vystúpiť na zastávke Vlčie hrdlo 

(Slovnaft), odtiaľ 100 m rovno v smere jazdy, potom na prvej svetelnej križovatke 

doľava k internátom, ďalej stále po ceste – zabočiť hneď doprava, potom doľava, 

potom doprava a doľava. Hala je šedá budova s rebrami, je na nej reklama BBC. 

        . Doprava z hlavnej 

železničnej stanice: autobusom č.74, vystúpiť na zastávke Vlčie hrdlo (Slovnaft) a 

ďalej podľa predchádzajúcich pokynov.  

Dátum konania: sobota - nedeľa 9.-10.10.2010 

Právo účasti: dvojhra muži (32): Matejka, Vícen J., Šulko, Závada, Hliničan, Bočák Martin, 

Vachálek, Ludík Milan, Jánošík, Pagáč, Lobotka, Smrek, Tomčko L., Klačanský 

L., Fiľ J., Banyász, Kuchyňár, Prokop, Vícen M., Haring, Novomeský, Fašung, 

Klačanský J., Konárek, Kožár, Eliaš M., Turlík, Eliaš R., Koribský, Petrovský, Fiľ 

K. a Dirga, prípadní náhradníci v poradí podľa dvojhrového rebríčka, ženy všetky 

prezentované s právom štartu v kategórii dospelých. V štvorhrách môžu štartovať 

aj hráči bez práva účasti, ak ho má ich spoluhráč. Všetci slovenskí hráči musia byť 

registrovaní. Štart zahraničných hráčov je bez obmedzenia, v prípade záujmu 

o účasť zašlite vopred predbežnú informáciu vrchnému rozhodcovi. 

Prihlášky: záväzné prihlášky (aj prípadní náhradníci) je nutné zaslať vrchnému rozhodcovi 

najneskôr dňa 5.10.2010. Hráči neprihlásení do tohto termínu nebudú môcť 

štartovať. Dňa 6.10.2010 bude zverejnený zoznam prihlásených hráčov ako aj 

náhradníkov, ktorí získali právo účasti. 

Vrchný rozhodca: Filip Guldan 

Disciplíny:  dvojhry, štvorhry, mix 

Systém: vyraďovací na jednu porážku 

Nasadenie:  podľa konečných rebríčkov GP 2009/2010 

Loptičky:  len pierkové vlastné v predpísanom poradí 

Úbor:   primeraný športový úbor podľa predpisov 

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom 

Hospodárske pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúceho klubu 

Štartovné:  5 euro 

Ubytovanie:  záväzné objednávky zaslať na adresu F.Guldana do 1.10.2010 

Informácie: na adrese Filip Guldan, Studenohorská 30, 84103 Bratislava, č.tel. v zam. 

59248420, doma 64780196, email filip.guldan@socpoist.sk 

Časový program: prezentácia: 8:15 – 8:45 hod.        

   losovanie: 8:45 hod.        

   zahájenie: 9:00 hod. mix        

   nedeľa: 9:00 hod. semifinále dvojhier a všetky finále 

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 

 

Bratislava 27.9.2010        Filip Guldan   

          tajomník BO TJ Spoje  



P R O P O Z Í C I E 

oblastného kvalifikačného turnaja - Grand Prix BQ starších žiakov v bedmintone 

 

Organizátor:  bedmintonový oddiel TJ Spoje Bratislava 

Miesto konania: Bratislava, športová hala Bratislavské bedmintonové centrum, - Vlčie hrdlo 75 - 5 

dvorcov s bedmintonovými kobercami.     . Doprava 

z hlavnej autobusovej stanice: autobusom č.70, vystúpiť na zastávke Vlčie hrdlo 

(Slovnaft), odtiaľ 100 m rovno v smere jazdy, potom na prvej svetelnej križovatke 

doľava k internátom, ďalej stále po ceste – zabočiť hneď doprava, potom doľava, 

potom doprava a doľava. Hala je šedá budova s rebrami, je na nej reklama BBC. 

        . Doprava z hlavnej 

železničnej stanice: autobusom č.74, vystúpiť na zastávke Vlčie hrdlo (Slovnaft) a 

ďalej podľa predchádzajúcich pokynov.  

Dátum konania: nedeľa 14.11.2010 

Právo účasti: všetci včas prezentovaní hráči s právom štartu v kategórii U15 registrovaní 

v oddieloch oblasti SR Západ s výnimkou hráčov: Holák, Kubiček, Krajčovič, 

Vavro, Hornák, Urminský, Grenčíková, Rajcová, Bažíková a Horváthová Naďa 

Vrchný rozhodca: Ľudmila Grauzelová 

Disciplíny:  dvojhry, štvorhry, mix 

Systém:  vyraďovací na jednu porážku + zápasy o poradie v dvojhre 

Nasadenie:  podľa redukovaných slovenských rebríčkov U15 k 1.9.2010 

Loptičky:  vlastné v schválenom poradí 

Úbor:   primeraný športový úbor podľa predpisov 

Rozhodovanie: rozhodujú hráči a hráčky určené vrchným rozhodcom 

Postup na GP A: víťazi štvorhier a mixu a ďalší podľa poradia v dvojhre do počtu 6+6 

 

Hospodárske pokyny: hráči štartujú na náklady vysielajúcej TJ 

Štartovné:  4 € 

Informácie: na adrese Filip Guldan, Studenohorská 30, 84103 Bratislava, č.tel. v zam. 

59248420, doma 64780196, email filip.guldan@socpoist.sk 

Časový program: prezentácia: 8:15 – 8:45 hod.        

   losovanie: 8:45 hod.        

   zahájenie: 9:00 hod. mix        

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 

 

 

Bratislava  29.10.2010       Filip Guldan   

          tajomník BO TJ Spoje  
 


