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6th CZECH PARA BADMINTON EMIL OPEN 2023 
 

OFFICIAL PROSPECTUS 
 

 
PŘEDSTAVENÍ AKCE: 

Pořadatel:    Badminton Sharks Brno, z.s. 

Spolupořadatel:  Emilova sportovní, z.s. 

 

Název projektu:  Czech Para Badminton EMIL OPEN 2023 

   (mezinárodní mistrovství České republiky v parabadmintonu) 

Termín konání:  27.-28.5.2023 

Místo konání:   Praha, Česká republika 

 

Partneři projektu:  OLIVER Sport, CanoCar Handy, BDO 
 

Za podpory: Hlavního města Praha, Českého paralympijského výboru, 

Českého badmintonového svazu 

 

Kontakty:  Tomáš Voves – Badminton Sharks Brno, z.s., 

info@parabadminton.cz 

 

 

 

 

parabadminton.cz 
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PŘIHLÁŠKY 
 
Harmonogram přihlašování: 

18. 1. Zveřejnění sportovních 
propozic, otevření 
přihlášek 

Závazné přihlášky – osobní údaje, sportovní 
klasifikace, disciplíny, informace o ubytování, stravě, 
dopravě apod. 

23.4. Uzavření přihlášek Do tohoto termínu je nutné uhradit účastnický 
poplatek, případně poplatek za obědy. 

 
 
Všechny přihlášky musí být vyplněny prostřednictvím přihlašovacího formuláře na 
parabadminton.cz. Ujistěte se, že jste obdrželi potvrzující e-mail od organizátora. 
 

Přihlášky ZDE 
 
Startovné: 500 Kč nebo 20 € za hráče bez ohledu na počet disciplín. 
 
Startovné s dopravou  1000 Kč nebo 40 € za hráče bez ohledu na počet disciplín. 

(letiště-hotel, cesty mezi hotelem a halou, hala-letiště)  
 
Tuzemská platba: 2700574717/2010 (Badminton Sharks Brno, z.s. | Fio banka) 
 
Mezinárodní platba: IBAN: CZ24 2010 0000 0027 0057 4717 

BIC/SWIFT CODE: FIOBCZPPXXX 
 
Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1 
 

Platba pouze na účet do 23. dubna! Do poznámky platby uveďte prosím jméno hráče 
nebo hráčů.  Sportovec, který nebude mít do uvedeného termínu startovné 
uhrazeno, nebude akreditovaný! 
  
V případě, že potřebujete vystavit fakturu jako podklad k zaplacení, zašlete prosím 
fakturační údaje a požadovaný text na info@parabadminton.cz. Faktura Vám bude 
obratem zaslána! 
 

 

  

https://www.parabadminton.cz/czech-emil-open/
mailto:info@parabadminton.cz
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SPORTOVNÍ PROPOZICE 

 

Obecné a technické informace: 

1. Jednací jazyk - čeština, angličtina 

2. Každý sportovec si může přihlásit až 3 sportovní disciplíny 

3. Sportovci a jejich doprovod jsou povinni seznámit se s pravidly a dodržovat je, včetně 

časového harmonogramu, stanovených časů nástupu na sportoviště aj. 

4. Doprava bude zajištěna pořadatelem výhradně pro účastníky ubytované v TOP 

HOTEL Praha. Vypsaný harmonogram dopravy je nutné dodržovat. V případě vlastní 

přepravy na sportoviště je nutné dodržet včasný nástup na sportoviště. 

5. Na závodní kurty má přístup z organizačních i bezpečnostních důvodů pouze 

sportovec, který se musí prokázat akreditační kartou. 

6. Sportovci jsou povinni soutěžit s vlastním sportovním vybavením či kompenzačními 

pomůckami. 

7. Technická on-line porada proběhne v pátek 26. 5. večer. Hráči, trenéři a členové 

doprovodu budou pozvaní na poradu prostřednictvím mailu z přihlášek. Organizátor 

dodá záznam z porady ještě v pátek 26.5. 

 
8. Obecný harmonogram akce: 

Sobota 27. 5. 8:30 – 9:30 Akreditace 

  10:00 Zahajovací ceremoniál 

  10:15 – 19:00 Soutěž 

Neděle 28. 5. 10.00 – 15:00 Soutěž 

  15:15 Závěrečný a medailový ceremoniál 

 

Místo konání: BB arena Štěrboholy; U školy 430, 102 00 Praha-Štěrboholy 

Parkoviště: bezplatné 

Počet kurtů:  10 

Materiál podlahy:  dřevěná podlaha s nátěrem 
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Vrchní rozhodčí:  Michal Hubáček (CZE), Richard Uher (CZE) 

Hlavní rozhodčí:  tým Českého badmintonového svazu, příp. zahraniční rozhodčí 

Klasifikační skupiny: Dvouhry, čtyřhry a smíšené čtyřhry ve všech skupinách 
parabadmintonu WH1, WH2, SL3, SL4, SU5 a SH6.  

Organizátor si vyhrazuje právo jednotlivé skupiny s malým počtem 
účastníků sloučit. Hráči startující na turnaji by měli mít přidělenou 
národní nebo mezinárodní klasifikaci, ale není striktně povinná. 

Český paralympijský výbor zajišťuje vzdělávací kurz pro národní 
klasifikátory (i pro zájemce z jiných zemí). Tuto nabídku zveřejníme 
na parabadminton.cz. 

Českým hráčům zajistíme národní klasifikaci na přípravném 
soustředění.  

Hráči bez zařazení do skupiny parabadmintonu mohou získat 

klasifikaci den před turnajem v pátek 26. 5. 2023 za poplatek. 

POZOR - Omezené kapacity! 

Odstoupení z turnaje: Všechna oznámení o odstoupení musí být zaslána na adresu 
p.grycova@centrum.cz. Tolerováno je pouze odstoupení na základě 
zdravotní zprávy (zdravotní komplikace). 

Při odstoupení bez zdravotní zprávy bude účtován storno poplatek 
ve výši 500 Kč nebo 20 €. 

Soutěžní systém: dvouhra, čtyřhra a smíšená čtyřhra 

Pořadatel si vyhrazuje právo navrhnout nejvhodnější systém 
soutěže pro jednotlivé skupiny podle obsazení.  

Ceny a trofeje: Medaile Českého badmintonového svazu pro vítěze. Poháry pro 3 
nejúspěšnější týmy.  

Všichni přihlášení hráči obdrží dárkový balíček od sponzorů  

Pravidla: Přihlášením do turnaje dáváte souhlas s účastí v turnaji a s pravidly 
provozovatele haly.  

Hodnocení: Závodí se dle pravidel BWF 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu či případné úpravy propozic a pravidel, pokud si to 
vyžádá zachování fair-play. 
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UBYTOVÁNÍ - Na vlastní náklady.  

Doporučení pořadatele: TOP HOTEL Praha (zajištěn transport na halu) 

Adresa: Blažimská 1781, 149 00 Praha 4-Chodov 

Web: https://www.tophotel.cz/cs/ubytovani/bezbarierovy-pokoj/ 

https://www.tophotel.cz/cs/ubytovani/ 

STRAVA – Na vlastní náklady. 

Pořadatelé zajišťují všem hráčům svačiny zdarma.  

Teplé nápoje, studené nápoje a pochutiny bude možné zakoupit na recepci haly. 

Oběd lze objednat přes pořadatele na vlastní náklady. Objednávku pro hráče, trenéry a 
doprovod zadejte v rámci přihlašovacího formuláře na parabadminton.cz. Platbu za 
nahlášené obědy je nutné uhradit nejpozději do 23. 4. 2023. Pokud budete obědy hradit extra 
platbou, zadejte do poznámky své jméno. 

Tuzemská platba: 2700574717/2010 (Badminton Sharks Brno, z.s. | Fio banka) 
 
Mezinárodní platba: IBAN: CZ24 2010 0000 0027 0057 4717 
 

BIC/SWIFT CODE: FIOBCZPPXXX 
 
Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 11721 Praha 1 
 

DOPRAVA. – Na vlastní náklady. 

Organizátor zajišťuje transport z letiště (letiště Václava Havla, PRG) na hotel, transport mezi 
hotelem a halou a následně odvoz na letiště pouze pro ubytované v TOP HOTEL Praha 
v termínu 26. - 29. 5. 2023. Detaily letů s doplněním speciálních potřeb pro přepravu je nutné 
zaslat na info@parabadminton.cz do 23. 4. 2023. 

V případě zajištění jiného ubytování si účastník zajišťuje dopravu individuálně na vlastní 
náklady. 

Parkovací místa u haly jsou v dostatečném počtu.  

GDPR 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie a filmový materiál pořízený během závodů pro 
propagační účely. Při převzetí akreditační karty musí každý účastník podepsat formulář  
GDPR. 
  

https://www.tophotel.cz/cs/ubytovani/bezbarierovy-pokoj/
https://www.tophotel.cz/cs/ubytovani/
mailto:info@parabadminton.cz
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SOUHRN/DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 

1. Každému účastníkovi bude přidělena akreditační karta při registraci. 

2. Akreditační kartu musíte mít po celou dobu akce u sebe a identifikovat se s ní. 

3. Pokud jste nedodrželi termín 30. 4. pro dodání podepsaných souhlasů odpovědnosti 

a souhlasů s fotodokumentací, je žádoucí, abyste tyto dokumenty dodali při registraci!  

4. Na zahajovací ceremoniál by měli mít účastníci jednotlivých organizací úbor dané 

delegace (tričko, mikina apod.). V případě zájmu je také možnost dovézt si 

transparent/cedulku s názvem delegace/klubu nebo její vlajku (POZOR, ne státní!). 

5. Pro bezpečný průběh her je nutné dodržovat: 

a. pravidla v tomto dokumentu, 

b. dopravní předpisy ČR, 

c. pravidla chování na sportovištích a ostatních místech konání. 

6. Odpovědnost – pořadatel neručí za úrazy sportovců, jejich doprovodu jakožto ani za 

nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Každá delegace do 30. 4. 

pošle emailem organizátorovi podepsané „prohlášení odpovědnosti“ a v případě 

nedodržení tohoto termínu jej odevzdá při registraci. Bez něj není možná účast v 

soutěži! 

7. Během závodů bude na sportovišti k dispozici zdravotník. 

8. Pojištění si zabezpečuje každá delegace samostatně. 

 
 
KONTAKTY 
 
Organizátor turnaje (Badminton Sharks Brno, z.s.):  
Tomáš Voves - info@parabadminton.cz, +420 725 891 077 
 
Spoluorganizátor turnaje (Emilova sportovní, z.s.): 
Kocůrek - kocurek@emilopen.cz, +420 605 940 891 
 
Dotazy k přihláškám, odhlášení a ubytování: 
Pavla Grycová - p.grycova@centrum.cz, +420 725 048 138 
 
Doprava, obědy:  
Lenka Borkovcová - info@parabadminton.cz, +420 728 841 338 
 
Vrchní rozhodčí:  
Michal Hubáček - hubacekm@volny.cz, +420 733 227 108 
 
 

mailto:p.grycova@centrum.cz

