
Oddíl badmintonu SK p.e.m.a. Opava pořádá 
XIII. ročník turnaje „O titul přeborníka Opavy pro rok 2015“
V BADMINTONU 
Turnaj je III. ročníkem Mistrovství Slezska 

Místo a termín: Hala ZŠ Otická ulice, Otická 18, 746 01 Opava 
sobota - 25. dubna 2015 

Účast: Zúčastnit se mohou všichni hráči, kteří mají zájem změřit síly s 
ostatními ve hře plastovými míčky 

Časový program: Vstup do tělocvičny, prezentace 9:30 - 9:50, následně losování a 
zahájení turnaje v 10:00, předpokládaný konec turnaje do 19:00 

Míče: Pořadatel dodává plastové míče s korkovou hlavou zn. Yonex Mavis 
350, rychlost – modré, žlutý nylon. 

Disciplíny: Dvouhra mužů i žen 

Systém hry: Švýcarský systém, počet kol a délka setů bude oznámena před 
turnajem dle počtu přihlášených, předpokládaný počet kol je 6. Po 
zkušenostech z předchozích turnajů budou ženy startovat ve 
společném turnaji s muži, pořadí bude vyhlášeno odděleně 

Losovat se bude  programem Švýcar – www.losovani.wz.cz 

Při nasazení bude zohledněno umístění v minulém ročníku, pořadatel 
si vyhrazuje právo udělit "divokou kartu" hráčům s dlouhodobě 
známou kvalitní výkonností, kteří se minulého ročníku nezúčastnili 

Přihlášky: Přihlášky je možno podávat elektronickou poštou na adresu 
selingr@centrum.cz. Příjem přihlášek bude ukončen v úterý 
21.4.2015 

Počet startujících je omezen kapacitou tělocvičny (celkový součet 
účastníků v obou kategoriích – maximálně 33), přihlášení nad tuto 
kvótu budou registrováni jako náhradníci v pořadí dle data přihlášení, 
proto přihlášku nenechávejte na poslední chvíli, pořadatel má právo 
při naplnění turnaje příjem přihlášek ukončit i před termínem 

Startovné: Startovné je 250 Kč 

Občerstvení: Zajišťuje Chacharova pizza Ostrava – www.chachar.cz 

Pravidla: Hraje se dle poslední verze pravidel Českého badmintonového svazu 
– více na www.czechbadminton.cz

Upozorňujeme na nutnost startu v čisté obuvi se světlou podrážkou, která nezanechává 
stopy na podlaze.  
Všichni hráči startují na vlastní zodpovědnost. Česká společnost tělovýchovného lékařství 
doporučuje i pro účastníky rekreačních turnajů neregistrovaných absolvování zdravotní 
prohlídky v intervalu 1 roku. 

Hlavní pořadatel a rozhodčí: 
Ing. Milan Selingr, Ondříčkova 30, 746 01 Opava 
mobil 607 993 155 
e-mail : selingr@centrum.cz 

http://www.losovani.wz.cz/
mailto:selingr@centrum.cz
http://www.chachar.cz/
mailto:selingr@centrum.cz


Pro aktuální informace sledujte stránky www.badmintonopava.cz 

Vítězové předchozích ročníků turnaje: 
Ročník   datum konání Muži Ženy 
I. 12.4.2003 Tomáš Havrlant Andrea Havrlantová 
II. 24.4.2004 Tomáš Havrlant Simona Havrlantová 
III. 23.4.2005 Lubomír Gebauer Šárka Gruszewská 
IV. 22.4.2006 Maciej Szewczyk Simona Havrlantová 
V. 21.4.2007 Tomáš Havrlant Pavla Göltnerová 
VI. 12.4.2008 Martin Sýkora Andrea Horáková  
VII. 18.4.2009 Martin Sýkora Simona Havrlantová 
VIII. 24.4.2010 Martin Sýkora Olga Hromadová 
IX. 23.4.2011 Petr Grygar Olga Hromadová 
X. 21.4.2012 Petr Grygar Olga Hromadová 
XI. 20.4.2013 Radim Tomšík Eliška Hepprová  
XII. 26.4.2014 Martin Sýkora Eliška Hepprová 
XIII. 25.4.2015 ??? ??? 

http://www.badmintonopava.cz/
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