8. Halové MČR v crossmintonu 2020
ROZPIS TURNAJE
Pořadatel:

Česká asociace crossmintonu, z.s.

Organizátor:

TK Východočeská sportovní, z.s.

Místo konání:

TK Východočeská sportovní, Pod Zahradami 709, 530 03 Pardubice

Datum:

Neděle 13.12.2020

Časový plán:

Kategorie:

9:45 registrace hráčů
10:00 zahájení turnaje
V odpoledních hodinách finálová utkání a slavnostní vyhlášení
Vyhlášeny jsou ve dvouhrách i čtyřhrách všechny kategorie:
Open, Muži 40+, Muži 50+, Muži 60+, Muži 70+,, Ženy 40+, Ženy 50+,
Ženy 60+, Ženy 70+, Ženy, Chlapci U18, Dívky U18, Chlapci U14, Dívky
U14, Chlapci U12, Dívky U12, U10 Mix,
Čtyřhra Open, Čtyřhra Mix, Čtyřhra Ženy, Čtyřhra U18 dívky, Čtyřhra
U18 chlapci, Čtyřhra muži 40+, Čtyřhra muži 50+, Čtyřhra muži 60+,
Čtyřhra ženy 40+, Čtyřhra ženy 50+, Čtyřhra ženy 60+
V případě nedostatečného počtu hráčů v některých kategoriích
(dospělí – 4 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 se může přihlásit neomezeně do všech kategorií dvouhry i
čtyřhry příslušné věkové kategorie do kterých spadá.

Kapacita turnaje:

V každé kategorii se může zaregistrovat maximálně 32 hráčů/párů.
Turnaje se mohou účastnit také hráči s místem pobytu v ČR, kteří jsou
registrováni v CZ klubu.

Hrací systém:

KO systém formou pavouku – čtyřhra KO systém

Povrch:
Umělý koberec s pískem, kde bude 8 crossmintonových kurtů + 2
dětské kurty
Vybavení:

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

Speedery:

2020 Match Speeder od firmy Speedminton (U12 – Fun Speeder)

Pravidla:

hraje se na 2 vítězné sety do 8 bodů. V případě stavu 1:1 na sety
rozhoduje skóre bodů. V případě rovnosti bodů se hraje na 1 bod
formou náhlé smrti.
e-mailem na: info@crossminton.cz, z důvodu přechodu na
nové stránky ICO jsou přihlášky možné pouze přes email.
uzávěrka přihlášek do: 12.12.2020
dospělí 150 Kč, mládež 100 Kč, čtyřhra 100 Kč/pár
čtyřhra mládež 0 Kč/pár. Každá další přihlášená kategorie dospělí 100
Kč, mládež 50 Kč
Platba startovného na místě, nebo předem bankovním převodem.

Přihlášky:

Startovné:

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 2020, pro
první tři hráče v každé kategorii, medaile.
Turnaj je hodnocen 1 000 body do českého rankingu.

Prize money:

Open Muži: dle počtu přihlášených
Open Ženy: dle počtu přihlášených

Všichni účastníci jsou povinni mít sebou roušku, nebo
respirátor !
Ředitel turnaje:
Zástupce ředitele:
Hlavní rozhodčí:
Další ustanovení:

Jaroslav Kantůrek tel: +420 776 575 313
Patrik Turna (pao.turna@gmail.cz)
Marcel Patěk ( trubkali@tiscali.cz )
organizátoři si vyhrazují právo na změnu těchto propozic a herního
systému v případě potřeby: přihlášením se do turnaje hráč vyjadřuje
souhlas s těmito propozicemi.

