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O p a v sk á B a d m i n t o n o v á L ig a
V. ro čník 20 16_2017

Čtyřhry
Chcete každý měsíc
m
nové herní výzvy ?
Chcete hrát s hráči výkonnostně
ě blízkými
blízkým ?
Chcete nové příležitosti
př
pro zlepšení své hry ?
Hlavní myšlenka ligy ?
Vytvoření příležitostí zahrát si s různými hráči různých
zných herních styl
stylů o různé
výkonnosti.
Disciplíny – muži, ženy, mixy.
Hráč může hrát ve dvou kategoriích – čtyřhra a mix. Možnost zástupu náhradníky.
náhradníky
Liga je tvořena několika liniemi
emi, v kterých hrají jednotlivé dvojice ve skupinách.
skupin
Na základě
umístění ve skupině dojde pro další kolo k přeskupení
eskupení dvojic do vyšší, nižších, případně
p
setrvají na dané linií.
Tento systém Vám nabízí možnost hrát s hráči výkonnostně
ě blízkými, průběžně
pr
se obměňující
ující a je cestou nejenom si zahrát, ale také se zlepšovat
zlepšovat.

Jak liga probíhá ?!
Začínáme 1. září 2016 a hrajeme na devět kol, každé kolo trvá jeden měsíc.
mě
Na počátku každého kola, dostanete rozpis soupeřů.
Standardně se bude jednat o čtyři,
čtyř nebo tři páry ve skupině.
Hraje se na dva vítězné sety do 21 míčků
mí
o dva.
Do dalšího kola jste nasazení dle svého výsledku ve skupině – postoupíte do vyšší linie,
setrváte, nebo sestoupíte.

Organizační
Termíny zápasů si stanovujete, jak vyhovuje Vám.
Možnost zástupu náhradníky.. Hlásíte výsledky.

Co mi liga nabízí ?!
Organizační zázemí – zajištění soupeřů,
soupe , rozlosování, zpracování výsledků,
výsledk souhrnných
přehledů a celkový chod ligy, slavnostní zahájení a ukončení ligy.
Bonusy v podobě slevy v Tenis centru Opava a kurt v tělocvičně
č ě za zvýhodněnou
zvýhodn
cenu
a míčky a další zboží Victor za zvýhodněné ceny.
Zápisné do ligy 2016_2017 činí 300
30 Kč za pár za celý ročník.
Pravidla a Organizační
ní a Aktuální infa naleznete na
info@badmintonborecek.cz

www.badmintonborecek.cz

