
Pnogram 14" ročníku Czech Sokol Cupu
Mezinárodního turnaje v badmintonu pro kateg. U 15 a U 17

(ýznamná sportovní akce České obce sokolské)

Termín akce: 4. až 6. záÍí2015

Místo konání: 25. zá|<ladní škola v P|zni,
Chválenická 25

Pátek: dopoledne prohlídka města, event. výjezď do okolí (podle vlast.uváŽení)
4.9. 15.00 soutěž čtyřher (preťerován skupinový systém, dle počtu účastníků)

hrací doba do cca 20 hodin, veěer plavání - dle vlast'uvéňení

Sobota: 9.00 slavnostní zahájení tumaje
5.9. rozehrání soutěže dvouher ve skupinách, pokraěování k.o. systémem

večerní raut pro účastníky i doprovod; další ěinnost dle zájmu a počasí
(aktivity badmintonové i nebadmintonové, outdoorové i jiné)

Neděle: 9.00 pokračování soutěže dvouher a čtyřher až do ťtnáIe
6.9. Vyhodnocení nejúspěšnějšího druŽstva v obou věkových kategoriích na

zákIaďě výsledku nejlépe umístěného hráče' hráčky, dvojice chlapců a dvojice
děvčat; slavnostní zakončení turnaje - předání cen, odjezd účastníků

Varianty ubýování a stravování - ceny

Ubr,tování Stravování Startovné

Ubýování v sokolovně, Hřbito\.ní 24,PIzeň
(vlastní spací pl'tle, vlastrrí karimatky)

60 Kč/os/noc
dle vlast' výběru
- bufet v budově
školy

200 Kč dvouhra
l00 Kč čtyřhra

Ubýovna Plavecký bazén m.Plzně, nám.
Gen.Pfty 42, tel' 1 3 42 5 8820 Mgr.Davídek
davidek@bazenslovany.cz
dvoulůžkové. nřío vícelůŽkové ookoie se sool. ořísluš

200 Kě/os/noc

Ubyování v penzionu
(Penzion U gigantu, Chvojová 8)
penzion@uqigantu.cz
tel' 60 6652427 p. P etr Želka

350 Kč/os/noc 50 Kě snídaně
v místě ubýování

Pozn.: vpřípadě zájmu o ubýování vubyovně nebo penzionu kontaktujte příslušné osoby přímo alveďte, že
jde o badmintonovu akci. Na místě obdrŽíte doklad o zaplaceni' V případě zájmu o nocování v sokolovně
uved'te tuto skutečnost do přihlášky.

Přihlášky: neipozděii do 31.srpna 2015 na e-mailovou adresu miladanovakova@centrum.cz

ZapoŤaďatele: Ing. Jaromír B r y c h t a, předseda
oddílu badmintonu
T. J. Sokol PIzeň- Doubravka

Pozn:
Ceny: pohaty, plakety aceny za umístění v jednotliuých disciplínách a kategoriích (l"-3.m.)' poháry za umístění v soutěŽi
druŽstev (1.-3'm.)' putovní poháry pro nejlepší týmy v obou kategoriích.



Podmínkv pro start vÝběru ČOS

- Hráčům zaŤazeným do výběru v obou věkových kategoriích budou uhrazeny náklady
spojené s cestou (ve výši VDP), ubýování se snídaní, hráči neplatí startovné;

- Hráči zaŤazení do výběru ČoS budou ubýovríní ve vícelůžkových pokojích
v ubýovně nabazénll, nám. Gen.Píky 42'

Prosím zájemce o zařazení do výběrů o zaslání přihlášky (prostřednictvím mateřského oddílu)

ostatní prosím' aby také využili níŽe uvedeného formuláře pro přihlášku (event. úpraly možné):

Hráči

Vedoucí

Jméno vedoucího oddí1 Kontakt (mobil.tel.)

Předpoklád aný pÍíj ezd:
dopravní prostředek:

Zájem o ubytování v sokolovně: ano x ne (předpokl.počet osob)

V případě nezájmu o ubytování v sokolovně uveďte prosím, jaké ubytování jste si objednali:

Přihláška vyplněna dne: Jméno' podpis' kontakt:

Motto akce:

)) ř 8 '&Z&. & sKŘ řnov*crsezónu'a*e

Nabídka pro výběry regionálních center:

Výběrům regionálních center pořadatelpřispěje na náklady spojené se $tartem následovně:

dvě osoby jsou hostem pořadatele) - viz průvodní dopis pro vedoucí a trenéry RSC

Jméno hráče (hráčky) Datum narozenil
/katesorie

oddíl Partner (partnerka) pro
čtyřhru - přaní


