
7. Mistrovství České republiky v crossmintonu
2019 

ROZPIS TURNAJE 

Pořadatel:  

Organizátor:  
Místo konání:  

Česká asociace crossmintonu, z.s. 

TK Východočeská sportovní, z.s. 

Crossmintonové centrum Pardubice, Pod Zahradami 709 

Datum: 23. listopadu 2019

Časový plán: 8:00-8:45 registrace hráčů 
9:00 zahájení turnaje 
18.30 ukončení turnaje 

  kolem 18:00 finálová utkání a slavnostní vyhlášení 

Kategorie: Vyhlášeny jsou ve dvouhrách i čtyřhrách všechny kategorie: 
Open, Muži 40+, Muži 50+, Ženy 40+, Ženy 50+, Ženy, Chlapci U18, 
Dívky U18, Chlapci U14, Dívky U14, Chlapci U12, Dívky U12, U10 Mix, 
Čtyřhra Open, Čtyřhra Mix, Čtyřhra Ženy, Čtyřhra Muži 40+, Čtyřhra 
U18 dívky, Čtyřhra U18 chlapci, Čtyřhra U12 Open

V případě nedostatečného počtu hráčů v některých kategoriích 
(dospělí – 8 hráčů, mládež - 4 hráči) se provede sloučení kategorií 
dle pravidel ICO. V případě, kdy počty hráčů v jednotlivých kategorií 
nebudou rozumně umožňovat sloučení podle ICO, může pořadatel 
systém slučování kategorií rozumně změnit. 

Každý hráč může hrát ve 2 kategorií singlů a 2 kategorií deblů. Za start 
ve druhém singlu se platí 1/2 startovného.

Kapacita turnaje: V každé kategorii se může zaregistrovat maximálně 32 hráčů/párů 



Hrací systém: základní část dvouhra: vyřazovací KO systém, Open division, 
Ženy skupinový systém, 4 hráči v kategorii skupina, čtyřhra KO 
systém 

Povrch: koberec s pískem – 8 crossmintonových kurtů + 2 dětské kurty 

Vybavení: hraje se schválenými raketami na crossminton, vybavení zdarma 
k zapůjčení na místě! 

Speedery: 2019 Match Speeder od firmy Speedminton (U12 – Fun Speeder) 

Pravidla: hraje se dle platných pravidel ICO 2019 na 2 vítězné sety 
(ke stažení na www.crossminton.org) 

Přihlášky: e-mailem na: vychspo@seznam.cz, nebo v 
Ophardt uzávěrka přihlášek do: 21.11.2019 

Ubytování: možnost ubytování nedaleko místa konání – 250Kč/noc 
rezervace na email: vychspo@seznam.cz, nejpozději do 21.11.2019 

Startovné: dospělí 300 Kč, mládež 150 Kč, čtyřhra 200Kč/pár 
Platba startovného převodem na účet do 21.11.2019 

č.ú.: 2900967961/2010 (Česká asociace Crossmintonu, z.s.), 
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení hráče(ů), kategorie 

Vítězství: vítěz v každé z hraných kategorií získá titul halový Mistr ČR 2019, pro 
první tři hráče v každé kategorii pohár, medaile a věcné ceny. 
Turnaj je hodnocen 1 000 body do českého rankingu. 

Prize money: Open Muži: 1. místo - 10 000Kč, 2. místo – 5 000Kč, 3. místo –1 000Kč 
Open Ženy: 1. místo – 1 000Kč, 2. místo –  500Kč, 3. místo –  250Kč 

Ředitel turnaje: Ing. Petr Makrlík ( vychspo@seznam.cz ) - +420 775 714 340 

Hlavní rozhodčí: Marcel Patěk ( trubkali@tiscali.cz ) 

Další ustanovení: organizátoři si vyhrazují právo na změnu těchto propozic a herního 
systému v případě potřeby: přihlášením se do turnaje hráč vyjadřuje 
souhlas s těmito propozicemi. 
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