
Pozvánka na 

Badmintonový turnaj smíšených dvojic  
 

pořádaný Orelskou jednotou Brno-Řečkovice  
 
Propozice turnaje: 
 

Termín konání turnaje:  

 Sobota 13. 5. 2017, od 9 hod, prezentace od 8.30 hod. 
 

Místo konání:  

 Tělocvična sportovního areálu Orel Řečkovice, Medlánecká 24c, Brno – 
Řečkovice. 

 

Přihlašování, startovné: 

 Přihlášky posílejte emailem nebo telefonicky do 11. 5. 2017 na níže uvedený 
kontakt, startovné činí 100 Kč za přihlášenou dvojici (orelské týmy startovné 

neplatí), startovné je možné zaplatit osobně v den konání turnaje. 
 

Kontaktní osoby: 

 Pavel Stránský - vedoucí turnaje   
  mobil: 605905289 

  email: stransky27@email.cz 
 

 Petr Bořecký - hlavní pořadatel 
  mobil.: 774466221 
  email.: orlak@seznam.cz 
  web.: www.orlak.cz 
  

Podmínky účasti: 

 Turnaj je určen pro členy Orla, župy Sušilovy a všechny amatérské hráče a hráčky 
badmintonu. Turnaje se mohou zúčastnit pouze neregistrovaní hráči 
 badmintonu a registrování hráči hrající „SABL“.  

 

Kategorie a počet účastníků: 

 Turnaj se bude hrát pouze v jedné kategorii, a to smíšené čtyřhře. Nastoupit tedy 
mohou pouze smíšené dvojice.  

 Maximální počet přihlášených dvojic: 10   

 Herní systém upraví pořadatel podle počtu přihlášených, pořadatel si vyhrazuje 
právo na změnu propozic. 

 

Časové propozice turnaje: 

 Od 9 hod do cca 12.30 hod – základní část turnaje, hra ve skupinách. 

 Od cca 12.30 hod do cca 15.30 hod – play-off, vyřazovací část, semifinále, finále. 
 

Zázemí turnaje:  

 Během turnaje bude zajištěno občerstvení, účastníci turnaje mají k dispozici 
šatny a sprchy (více o areálu na www.orlak.cz) 
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Systém hry: 

 Rozdělní do dvou základních skupin. Ve skupině bude hrát každý s každým na 
jeden set do 21 bodů. Výhra setu s rozdílem ve skóre 5 a více bodů představuje 
zisk 3 bodů pro vítěznou a žádného bodu pro poraženou dvojici. Výhra setu 
s rozdílem ve skóre menším než 5 bodů představuje zisk 2 bodů pro vítěznou a 1 
bodu pro poraženou dvojici.  Po odehrání skupin dle dosaženého počtu bodů 
budou čtyři nejlepší dvojice z každé skupiny nasazeny do play-off. Poslední 
dvojice z každé skupiny hraje zápas útěchy o předposlední místo na jeden set do 
21 bodů. 

 Play-off: Celkem osm dvojic hraje vyřazovací zápas na jeden set do 21 bodů. Vítěz 
skupiny A hraje se čtvrtým ze skupiny B, druhý ze skupiny A hraje se třetím ze 
skupiny B atd. Vítězové postupují do semifinále. Semifinále se hraje na jeden set 
do 21 bodů. Vítězové semifinále postupují do finále, poražené dvojice hrají zápas 
na jeden set do 21 bodů o třetí místo. Finále se hraje na dva vítězné sety do 21 
bodů. 

 
 
 


