
 

 

 

 

Sportovní klub neslyšících Brno, z.s. 

 

PROPOZICE 

Mistrovství České republiky neslyšících v badmintonu 2021 

 

Pořadatel: ČSNS ve spolupráci se SKN Brno 

Datum konání: sobota 13. 11. 2021 

Místo: Sportcentrum Kuklenská, Kuklenská 46, 615 00 Brno - Židenice 

Od vlakového nádraží (zastávka Hlavní nádraží) tramvají č. 8 nebo 9 směrem na na zastávku 

Geislerova. Odtud pěšky cca 400 m k badmintonové hale. 

Časový program: 

8:00-8:30 sraz + prezentace účastníků 

8:45 losování 

9:00 zahájení turnaje 

18:00 předpokládaný konec turnaje 

Startovné: Dospělí: 100 Kč/disciplína, dorost (17-23 let): 80 Kč/disciplína, mládež (do 16 

let): 60 Kč/disciplína 

Startovné zasílejte na číslo účtu SKN Brno: 2401887713/2010 do 5. 11. 2021 - do zprávy pro 

příjemce uveďte své jméno a příjmení, badminton. 

V případě zrušení přihlášky po 5.11. 2021 se startovné nevrací. 

Ředitel turnaje: Marek Matula 

Hospodář: Eva Borovičková 

Přihlášky: nejpozději do 5. 11. 2021 na e-mail: skn.brno@gmail.com 

Hrací systém: podle počtu přihlášených účastníků 

Pravidla: hraje se podle platných pravidel a směrnic STK badmintonu ČSNS 

Podmínky účasti: 

● platný členský průkaz ČSNS, 

● zaplacené příspěvky za rok 2021, 

● tenisky s bílou podrážkou, 

● znalost základních badmintonových pravidel. 

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a platné nařízení Vlády ČR jsou účastníci 

povinni s přihláškou nebo na místě před zahájením turnaje předložit jeden z následujících 

dokumentů: 

1. negativní PCR test, který není starší než 7 dní (potvrzení zdravotnické služby) 

2. negativní antigenní test, který není starší než 72 hodin (potvrzení zdravotnické služby, např. 

viz https://covid.edu-med.cz/) 

3. certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-

19 (s uplynutím lhůty 14 dní po podání látky - 1. nebo 2. dávka dle typu vakcíny) – u dozoru 

4. lékařské potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a neuplynulo 

180 dní od prvního pozitivního PCR testu 

 

Doprava, ubytování a stravné: hradí vysílající klub dle směrnic ČSNS 

Hodnocení: Vítězové na 1.-3.místě dle kategorií obdrží medaile a věcné ceny 

Schvalovací složka: agenda M-ČR 2021 - Jiří Bělohlávek – 5.9.2021 

 

 

           Jiří Bělohlávek                                                                Jana Havlová 

       předseda SKN Brno                                             předsedkyně STK badmintonu ČSNS 
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Mapa cesty od zastávky Geislerova k badmintonové hale: 

 


