REGULAMIN
TURNIEJÓW GRAND PRIX ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ W BADMINTONIE
Sezon 2022/ 2023
• UKS Plesbad Pszczyna
• Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie

ORGANIZATORZY:

• Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie
KATEGORIE U-9 (rocznik 2014 i młodsi), U-11 (2012-13), U-13 (2010-11), U-15 (2008-9),U-18 (2005-7)
WIEKOWE: Masters (zawodnicy, ambitni amatorzy), Amatorzy, gry podwójne

Turniej #2 z okazji Narodowego Święta Niepodległości 13.11.2021
TERMINY/ GODZINY: godz. 9:00-11:00 (U-9, U-11)

Planowane godziny:

godz. 11:00-15:00 (U-13, U-15, U-18 )
godz. 13:00 - 17:00 (Masters /Amatorzy/ Gry podwójne)
MIEJSCE: hala POSiR, ul. Zamenhofa 5a
ZGŁOSZENIA DO GRY:

Turniej #2 – 10.11 godz. 22:00. Na adres: plesbad@poczta.onet.pl
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, kategoria, miejscowość i ew. szkoła

WPISOWE DO GRY: bezpłatnie, dorośli 20zł
SYSTEM ROZGRYWEK:
SPRZĘT DO GRY:

NAGRODY:

uzależniony od ilości zgłoszeń,
preferowany grupowo-pucharowy
organizator zapewnia lotki plastikowe firmy Victor
możliwość wypożyczenia rakietek,
dla zwycięzców etapów dyplomy i medale,
po końcowej klasyfikacji puchary i nagrody rzeczowe
Dzieci do lat 9 rozgrywają mecze na ½ kortu, Mecze skrócone (w zależności od liczby zgłoszeń)
Cykl składa się z 4 turniejów, po każdym turnieju za zajęte miejsce zostanie przyznana określona
ilość punktów (1miejsce=50 punktów, 2miejsce=45 punków, 3=43, 4=41, 5=40, 6=39 itd.).
• W klasyfikacji końcowej liczone są punkty z 3 (spośród 4) najlepszych startów.
• Zdobywca największej liczby punktów uzyskuje 1 miejsce i tytuł Mistrza Ziemi Pszczyńskiej w
Badmintonie. Kolejne miejsca są ustalane w analogiczny sposób.
• Wymagane jest czyste obuwie zamienne na niebrudzącej podeszwie, czysty strój zamienny.
• Osoby niepełnoletnie muszą posiadać:
- zgodę Rodzica lub prawnego Opiekuna
- oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do uczestniczenia z zawodach sportowych
• Uczestnicy wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć podczas zawodów i publikowanie ich w serwisie
internetowych organizatorów oraz innych mediach;
• Opieka medyczna – organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów;
• Ubezpieczenie – uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie;
• Uczestnicy zawodów zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom organizatora w zakresie
ładu i porządku na obiekcie sportowym, w którym rozgrywane są zawody;
• Dorośli Uczestnicy oświadczają, że są zdrowi, mają zgodę lekarza na udział w zawodach oraz biorą
udział w zawodach na własną odpowiedzialność
• Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. Interpretacja niniejszego regulaminu
należy do organizatora.
• Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
•
•

INNE:

Partnerzy

Urząd Miejski w Pszczynie, Powiat Pszczyński.
Media: www.pless.pl,

