
REGULAMIN TURNIEJU BADMINTONA  „ANDRZEJKI 2017”

Organizator turnieju: Stowarzyszenie Sportowe „KLIR” Busko-Zdrój

Termin: 26.11.2017 r. (niedziela), rozpoczęcie gier godz. 11.00

Miejsce: Hala Sportowa przy Zespole Placówek Oświatowych w Zbludowicach 
   ul. Świętokrzyska 9

Cel  - promocja i popularyzacja badmintona w środowisku różnych grup wiekowych
        - aktywizacja czasu wolnego
        - wyłonienie zwycięzców poszczególnych kategorii

Program turnieju: godz. 10.45 - uroczyste otwarcie turnieju
                                godz. 11.00 - rozpoczęcie gier
                                godz. 18.00 – zakończenie turnieju

Kategorie wiekowe: singiel kobiet (możliwy podział  do 45 lat i powyżej 45 lat)
                                 singiel mężczyzn ( możliwy podział do 45 lat i powyżej 45)   
                                 debel kobiet
                                 debel mężczyzn
                                 mixt      

UWAGA: W turnieju  mogą brać udział osoby które nie są zawodnikami z licencją PZBad od 
                  minimum 5 lat.

System rozgrywek: - system rozgrywek grupowo-pucharowy (sety mogą ulec skróceniu do 15 pkt, 
 w zależności od ilości uczestników)

                                  - gramy na 7 kortach
                                  - zawodnik może brać udział w dwóch grach

Lotki: gramy lotkami Yonex Mavis 2000 

Warunki uczestnictwa: - zgłoszenie się do właściwej kategorii
                                         - zawodnik odpowiada za stan swojego zdrowia podpisując odpowiednie
                                           oświadczenie

     - w turnieju biorą udział zawodnicy pełnoletni
                                         - posiadanie własnego sprzętu sportowego (rakieta, strój, obuwie)
                                         - koszt przejazdu i wyżywienia pokrywają uczestnicy

Nagrody: - puchary miejsca I-III we wszystkich kategoriach
                - okolicznościowe medale dla wszystkich uczestników
                - nagrody rzeczowe – w formie losowania wśród uczestników turnieju

Zgłoszenia: zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 22.11.2017 r. (środa) z podaniem imienia 
                     i nazwiska, daty urodzenia, kategorii na adres gmatyja@busko.com.pl
                    (tel. 606-727-714 Grzegorz Matyja)

Wpisowe: 10 zł od gry – w cenie wpisowego – kawa, herbata, napoje, ciastka

mailto:gmatyja@busko.com.pl


Sędzia główny: Grzegorz Matyja

Patronat medialny: Portal regionalny busko.com.pl, Telewizja „Ponidzie”

Postanowienia końcowe: - turniej przeprowadzony zostanie według aktualnie obowiązującego
                                            Regulaminu Sportowego PZBad 
                                          - w sprawach spornych nie ujętych w niniejszym komunikacie decyduje
                                            sędzia główny w porozumieniu z organizatorem
                                          - organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje
                                            urazy oraz uszczerbki na zdrowiu uczestników turnieju 
                                          - organizator nie zapewnia pomocy medycznej

Inne postanowienia: Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na publikację  swojego wizerunku na 
                                   zdjęciach i filmach dokumentujących przebieg turnieju, które mogą zostać 
                                   zamieszczone na stronach internetowych patronów medialnych, sponsorów, 
                                   w mediach społecznościowych i innych formach publikacji. Organizator 

zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Turnieju.                       

Osoby odpowiedzialne za organizację turnieju:
  
                  Grzegorz Matyja          tel. 606-727-714
                  Bogusław Mączyński   tel. 600-971-846

UWAGA!!! 26.11.2017r., GODZINA 10.30, HALA SPORTOWA ZBLUDOWICE – 
ZEBRANIE ORGANIZACYJNE III LIGI BADMINTONA – PROWADZĄCY ANDRZEJ 
KOWALSKI


