
 
 

Opava 

ČČČtttyyyřřřkkkyyy   
 
 

Termín: sobota
 
Místo konání: 
 Sokolovská 11, 747 33 Old
 
Disciplíny: čtyř

 
 
Kategorie: dětí – Boreč

dítě a dospělák –
 
Harmonogram sobota : 
 
 
 
 
 
Harmonogram neděle: 
 
 
 
Účast: 
 

Systém hry: 
 

Míče: 
 plastové s korkovou hlavou Yonex Mavis 350
Přihlášky: 
 
příjmení, jméno, město, mail, disciplína/y,
 
Startovné za osobu: 
 

Nocleh: v tělocvi
Další: ceny  budou

večeře, snídaně, ob
- vše v rámci startovného

platné potvrzení  o lékařské prohlídce

organizátor má právo na od
obuv  nepoškozující hrací plochu

hra dle pravidel 
Organizátor: 
Průběžné informace: 
 www.badmintonopava.cz/Detske.html

Podáním přihlášky a prezentaci na turnaji potvrzuje 

 
 

 

   
   mmmaaalllýýýccchhh   aaa   vvveeelllkkk

sobota a neděle 15. a 16. června 2013  

ZŠ Oldřišov 
Sokolovská 11, 747 33 Oldřišov; 49°59'37.512"N, 17°57'51.085"E

čtyřhry děvčata, chlapci a mix 
čtyřhry dosp ěláků 

čtyřhry dítě a dosp ělák 

Boreček I. – V. třída, Borec VI. – IX. třída
– Boreček I. – V. t řída, Borec VI. – IX.

8:00 hod. prezentace
8:40 hod. organiza
9:00 hod. čtyřhry d
17:00 hod. večeře
18:00 hod. čtyřhry dosp

8:00 hod. snídaně
9:00 hod. čtyřhry dít
16:00 hod. předpokládané ukon

max. 40 dvojic 

švýcar případně skupiny 

organizátor dodává 
s korkovou hlavou Yonex Mavis 350 rychlost modrá

do 12. června 2013  
info@badmintonopava.cz 

sto, mail, disciplína/y, kategorie a rok narození, spoluhrá

250,- Kč 

ělocvičně – karimatku a spacák sebou 

budou jako vždy, drobnosti pro všechny děti
občerstvení , káva, čaj, nealko, pečivo
rámci startovného pro všechny hráče 

řské prohlídce se zněním „m ůže hrát závodní badminton“
za hráče zodpovídá dozor 

organizátor má právo na odůvodněné změny 
nepoškozující hrací plochu, doprovod přezutí

ra dle pravidel Českého badmintonového svazu
Olga Hromadová 

www.badmintonopava.cz/Detske.html 

na turnaji potvrzuje zákonný zástupce souhlas se zn

Čtyřky malých a velkých - 06_2013 
 

duben 2013 

kkkýýýccchhh   

49°59'37.512"N, 17°57'51.085"E  

řída 
IX. třída 

prezentace 
organizační 
řhry d ětí 
č ře 
řhry dosp ěláků 

snídaně 
řhry dít ě a dosp ělák  

edpokládané ukončení 

modrá, žluté 

, spoluhráč/i, ubytování 

ěti 
čivo, párky – 

 
že hrát závodní badminton“  

 
řezutí  

eského badmintonového svazu 

souhlas se zněním propozic. 


