
Sokol Meteor Praha – Radotín, oddíl badmintonu 

pořádá 

YONEX MEMORIÁL ING. HOLOBRADÉHO 
GRAND PRIX „A“ DOSPĚLÝCH 

POD ZÁŠTITOU FIRMY 

YONEX 

Termín: 17. – 19. 9. 2010   

Místo: tělocvična ZŠ Praha – Vinoř, Prachovická 340 

Disciplíny: dvouhry muţů a ţen, čtyřhry muţů a ţen, smíšená čtyřhra 

Právo účasti: bez omezení, s platnou licencí. Právo startu prokazuje hráč předloţením hráčské 

licence či potvrzením sekretariátu svazu o jejím současném zpracování. Pokud hráč 

nemá z nějakého důvodu licenci u sebe, můţe mu vrchní rozhodčí výjimečně povolit 

start s podmínkou zvýšeného celkového startovného o 200 Kč (viz Rozpis soutěţí). 

Systém soutěže: soutěţ se hraje vylučovacím systémem K. O. na jednu poráţku a je rozdělena na hlavní 

soutěţ a kvalifikaci 

maximální počty hráčů (dvojic) v hlavní soutěţi:  32 DM, DŢ 

 28 ČM, SČ 

 16 ČŢ 

Vedení turnaje:  ředitel turnaje – Eva Titěrová 

hospodář – Ondřej Lubas 

pořadatelé – členové badmintonového oddílu Sokol Meteor Praha – Radotín 

Vrchní rozhodčí: Jana Honnerová 

Kvalifikace:  pátek 17.9.2010 od 14.00 hodin v tělocvičně ZŠ Praha – Vinoř. Hráči, kteří 

předpokládají, ţe budou hrát kvalifikaci, na sebe v přihlášce uvedou e-mailový a 

telefonní kontakt. Čas zahájení kvalifikace bude upřesněn v závislosti na počtu 

přihlášených. 

Časový rozvrh: pátek 17. 9. od 13:30 prezentace hráčů pro kvalifikaci 

  14:00 losování kvalifikace 

  14:15 zahájení kvalifikace 

   (hrací čas: do ukončení kvalifikace) 

  19:00 losování hlavní soutěţe 

 Časový program kvalifikace bude upřesněn v závislosti na počtu přihlášených. 

 sobota 18. 9. 8:00 slavnostní zahájení 

  8:15 zahájení hlavní soutěţe 

   pořadí disciplín: SČ, DM, DŢ, ČM, ČŢ  

  všechny disciplíny budou sehrány nejméně do čtvrtfinále 

 20:00 předpokládané ukončení herní doby 

  neděle 19. 9. 8:00      zbylé čtvrtfinálové, semifinálové a finálové zápasy 

  14:00  předpokládané ukončení a předání cen 

 Losování a prezentace proběhnou v tělocvičně ZŠ Praha Vinoř. 



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

Míče: vlastní, v pořadí daném rozpisem soutěţí 

Hosp. podmínky: účastníci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílajících oddílů  

Odměny a ceny:  finanční odměny v celkové výši 20 000,- Kč věnují firmy Yonex a Sparing. 

 1. místo  2. místo  3. - 4. místo 

DM 1.400 1.000 2 x 500 

DŽ 1.000 800 2 x 400 

ČM 2 x 1.000 2 x 800 4 x 400 

ČŽ 2 x 800 2 x 600 4 x 300 

SČ 2 x 1.000 2 x 700 4 x 350 

Ubytování: 1) Hotel Zámek Ctěnice - vzdálen cca 1 km od tělocvičny. 

Cena: 1.100 Kč za dvoulůţkový pokoj, 550 Kč za jednolůţkový pokoj. 

Ubytování je nutné dohodnout přímo s hotelem: tel. 286 853 385 nebo e-mail 

recepce@zamekctenice.cz. Heslo zaručující uvedenou cenu je "badminton" (jinak je 

cena dvojnásobná). Poţadavky budou uspokojovány v pořadí, v jakém je hotel obdrţí. 

2) POZOR - pouze noc ze soboty na neděli  

Hotel Centrum Mariapoli - vzdálen 20 m od tělocvičny. 

 Cena: 450 Kč za noc a osobu se snídaní. 

  Ubytování je nutné dohodnout přímo s hotelem: tel. 286 007 711 nebo e-mail 

cmpraha@espol.cz. Heslo zaručující výše uvedenou cenu je „badminton“. Poţadavky 

budou uspokojovány v pořadí, v jakém je hotel obdrţí.  

Stravování: v hale bufet se základním občerstvením, v blízkosti tělocvičny supermarket a několik 

restaurací. 

Přihlášky: kontakt: Jana Honnerová 

telefon: 724 505 882 

e-mail: jana.honnerova@cze.sas.com 

Nejzazší termín doručení přihlášky je pondělí 6. 9. 2010. 

Přihlášky posílejte VÝHRADNĚ EMAILEM. Přijetí přihlášek bude e-mailem i 

potvrzeno. V případě, ţe neobdrţíte potvrzení do 8. 9. 2010, prosím volejte na výše 

uvedené telefonní číslo. 

V Praze – Vinoři, 23. 8. 2010  

 za oddíl badmintonu Sokol Meteor Praha – Radotín 

Alfred Teller 

 

 

Generální partner Partneři 
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