Regulamin Turnieju Badmintona z okazji

„Dni Jabłonowa Pomorskiego”
Jabłonowo Pomorskie, niedziela – 15.07.2018.
Organizator turnieju
Stowarzyszenie „Razem dla Miasta i Gminy” Jabłonowo Pomorskie

Współorganizator:
Centrum Kultury i Sportu Jabłonowo Pomorskie,
Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie,
Fundacja Narodowy Badminton,
Starostwo Powiatu Brodnica.

Cel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uatrakcyjnienie obchodów „Dni Jabłonowa”
Integracja środowiska badmintonistów w programie FNBad. w cyklu
„100 turniejów na 100-lecie Niepodległości”
Promocja zdrowego stylu życia
Popularyzacja spędzania czasu wolnego w sposób aktywny i atrakcyjny;
Zainicjowanie i wdrożenie programu na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby
systematycznej aktywności fizycznej
Promocja wolontariatu sportowego

Miejsce rozgrywek
Hala Sportowa (parkiet 6 kortów) przy gimnazjum ul. Słoneczna, Jabłonowo Pomorskie. (przy większej
ilości startującychbędzie uruchomiona druga sala 3- korty o nawierzchni „podgumowanej”).

Terminy
▪

11.07.2018. (środa) - publikacja listy zgłoszonych do turnieju str. Tournamentsoftware.com

13.07.2018.(piątek) – losowanie i publikacja gier na str. Tournamentsoftware.com
▪

15.07.2018 (niedziela) - godz. 9:00 - rozpoczęcie rozgrywek.

▪

- godz. 11.00 –uroczyste otwarcie turnieju

Kategorie i rodzaje gier
**
**

SPK -singiel początkujących kobiet(18+)–conajmniej 5 zawodniczek w grupie).
SPM - singiel początkujących mężczyzn (gr.1- 18+, gr.2- 40+) - conajmniej 5 zawodników w

grupie).
▪

SK - singiel kobiet„Elita”/open/

▪

SM - singiel mężczyzn

▪

SM - singiel mężczyzn „Prestiż” (18+ )zawodnicy o wysokich umiejętnościach

-

gr.1 (18+) ;gr.2 (50+/open/).

badmintonowych
▪

DM - debel mężczyzn

▪

MX – mikst /open/

- / gr.1 (18+) ; gr.2 (40+).

▪

Decyduje data urodzin. Na indywidualne życzenie dopuszcza się start zawodnika starszego w
dowolnej grupie młodszej.

▪

Zgłoszenia do turnieju w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 10.07.2018 (wtorek), godz. 22:00 na adres mailowy:

cotabularasa@wp.pl
( turniej zaplanowany dla 60-70-ciu uczestników ) decyduje kolejność zgłoszeń.
W zgłoszeniu należy podać:
✓ imię i nazwisko zawodnika (miejscowość,klub), kontakt: tel.
✓

rok urodzenia,

✓

kategorię wiekową /singiel, debel mężczyźni/.

rodzaj gry SPK, SPM, SK, SM, DM, MX (w przypadku gier podwójnych od obojga zgłaszających
z podaniem imienia nazwiska partnera/partnerki lub w formie zgłoszenia otwartego - poszukuję partnera).

Kontakt: Centrum Kultury i Sportu Jabłonowo Pomorskie
✓

Tel: 56 49 59 137

✓

Tel: 608 687 104

email:mgokj@interia.pl
email:ZbigniewSowińskicotabularasa@wp.pl

System rozgrywania turnieju
1) Turniej rozegrany zostanie systemem grupowo-pucharowym trójkowy, do dwóch wygranych setów do 21
punktów /gry finałowe/ wg regulaminu PZBad.(W zależności od ilości zawodników gry eliminacyjne mogą być
punktowane do 15pkt).
2) Turniej rozegrany będzie we wszystkich rodzajach gier w każdej kategorii wiekowej przy minimalnej ilości 4
/5-SP/ zgłoszeń. Przy ilości zgłoszeń mniejszej niż 4 zawodnicy zostaną automatycznie przypisani do grupy
młodszej /SP wg wieku/.
3)Zawodnik może brać udział maksymalnie w dwóch grach różnego rodzaju,(nie w 2 kategoriach wiekowych
tego samego rodzaju gry).
4)Turniej odbywa się bez sędziów kortowych - zwycięzca meczu podaje wynik sędziemu głównemu.
5) Obowiązuje aktualny ranking lotek PZBad..
6) Wszelkie sprawy nie objęte regulaminem organizacyjnym oraz w sprawach spornych decyduje sędzia
główny turnieju.
7) Rozstawienie zawodników odbywać się będzie wg informacji z innych turniejów oraz w miarę możliwości
tak aby zawodnicy z jednej miejscowości (klubu) nie grali w jednej grupie

Sędzia turnieju: Piotr Grudzina Tel. 660 921 495,email: pgrudzina@gmail.com
Wpisowe :
▪

gra pojedyncza - 25 zł/osoba

▪

gra podwójna

- 15 zł/osoba

Nagrody:
Za zajęcie miejsc 1- 3 organizator przewidujewręczenie dyplomów i medali (inne w zależności od
pozyskania sponsorów).
Dla wszystkich zawodników organizator przewiduje niespodziankę.

Postanowienia końcowe:
▪

Organizator zapewnia lotki Mavis , napoje i poczęstunek kulinarny

▪

Zawodnicy zobowiązani są posiadać strój sportowy i zmienne obuwie halowe, własny sprzęt
do gry, w tym inne lotki niż j/w.

▪

Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów
medialnych przez organizatora

▪

Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników turnieju.
Organizatornie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na
zdrowiu zawodników biorących udział w turnieju. Zawodnicy biorą udział w zawodach na
własną odpowiedzialność.

▪

Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatniach.

▪

Warunkiem przystąpienia do zawodów jest złożenie przez zawodnika
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.

Stowarzyszenie „Razem dla Miasta i Gminy” Jabłonowo Pomorskie

Prezes:
Marcin Olszewski

