NEDEĽA 30. 10. 2022 (15:00) = BADMINTON Majstrovstvá okresu NZA 2022
pre všetkých = bez rozdielu veku, pohlavia, herných skúseností a výkonnosti
osoby do 20 rokov, osoby nad 30 r. a ženy budú hra ť s hendikepom – náskokom: HENDIKEPY.badminton.party
štvorhra sa bude hra ť metódou, že zloženie jednotlivých párov vzíde z konečného poradia v dvojhre :
prvý hrá s posledným, druhý hrá s predposledným at ď. (pri nepárnom počte posledný neehrá)

Usporiadate ľ :

tenisový areál Čerešňová 11 NZA + Badminton Asociácia Slovenska (BAS)

Právo účasti:

hráčky a hráči NEREGISTROVANÍ v Slovenskom zväze bedmintonu (SZBe)
s trvalým bydliskom v okrese N. Zámky (alebo pracujúci v okrese N. Zámky)

Vek. kategórie:

bez obmedzenia veku

Disciplíny:

dvojhra,
štvorhra,

všetci hrajú dokopy, ale hrá sa hendikepovo: HENDIKEPY.badminton.party
prvý hrá s posledným, druhý hrá s predposledným at ď.

Štartovné:

osoby do 15 rokov a osoby nad 60 rokov = 2 €, ostatní = 4 €

CENY:

prví 3 v dvojhre a prví 3 v štvorhre získavajú medaily (+diplomy)

Miesto konania: Nové Zámky, Čerešňová č.11, tenisová športová hala, 4 ihriská
Dátum konania: nede ľ a 30. 10. 2022, 15:00 – 18:00
Zahájenie:
Prezentácia:

15:00 (ukončenie dvojhry do 17:00 a štvorhry do 18:00)
14:00 – 14:55 (verejné losovanie o 14:55)

Vrchný rozhodca:
Informácie:

Rafael ŠIMO-SVRČEK (0950 7000 88, BAS@badminton.party)
badminton.NZA.sk (plagát, propozície, prihlásení, foto, výsledky)
badminton.party (plagát, propozície, prihlásení, foto, výsledky)
osobne, cez FB, cez mesindžer, cez SMS, telefonicky, emailom
(prihlasovanie nie je povinné a je nezáväzné, ide len o to, aby sme o sebe vedeli)

Prihlasovanie:

Košíky + Rakety:

dodá usporiadate ľ (košíky Yonex Mavis 2000 žlté stredne rýchle)

Herný systém:

všetky zápasy v dvojhre aj štvorhre sa hrajú vždy len na 1 set do 21 b.
do 16 hráčov v dvojhre = 4-kolový švajčiarsky systém
(kritéria poradia = body, body súperov, progres, celkové skóre)
17 a viac hráčov v dvojhre = K.O. na 1 porážku
štvorhra = K.O. na 1 porážku

Nasadenie:

pod ľ a aktuálneho redukovaného rebríčka okresu NZA+KN (Rebricek.NZA.sk)

Nové Zámky, október 2022

tenisový areál Čerešňová 11 NZA + BAS

