KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
GRAND PRIX JAWORZNA w BADMINTONIE
W GRACH PODWÓJNYCH
WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2015 R.
I. Organizatorzy: KS „WOLANT” & VIA SPORT
II. Cel:
 promocja i popularyzacja badmintona w Jaworznie,
 integracja sympatyków badmintona,
 wyłonienie najlepszych zawodników w Grand Prix Jaworzna w 2015 r.,
 wzbudzanie i rozwijanie potrzeby racjonalnej troski o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
 rozwijanie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym.
III. Terminy zawodów:
 I turniej - 27 września 2015 r.,
 II turniej – 18 października 2015 r.,
 III turniej – 22 listopada 2015 r.,
 IV turniej – 13 grudnia 2015 r. – FINAŁOWY
IV. Miejsce zawodów: Hala Sportowa VIA SPORT w Jaworzno,
ul. Inwalidów Wojennych 2 (za basenem),
V. Losowanie i program zawodów:
Losowanie i rozstawienie zawodników w poszczególnych turniejach przeprowadzi organizator
zawodów. Do każdego z turniejów, zainteresowani zawodnicy muszą potwierdzić swój udział w
zawodach do ŚRODY poprzedzającej zawody. Do PIĄTKU poprzedzającego zawody organizator na
stronie internetowej KS „WOLANT” zamieści godziny i kolejność gier w poszczególnych kategoriach
wiekowych. Rozpoczęcie gier w każdym turnieju zaplanowano na godz. 9.00.
VI. Kategorie wiekowe:
 gra podwójna kobiet - kat. open,
 gra podwójna mężczyzn - kat. open,
 mixt - kat. open.
- Każdy zawodnik może zagrać w dwóch grach.
VII. System rozgrywek:
 system rozgrywek grupowo-pucharowy (minimalna ilość uczestników w danej kategorii wynosi
min. 3 pary)
 gramy na 4 kortach, do dwóch wygranych setów (punktacja zostanie ustalona bezpośrednio przed
turniejem, będzie uzależniona od ilości zgłoszonych zawodników/czek)
 kolejność miejsc w rozgrywkach grupowych będzie prowadzona następująco:
◦ duże punkty (2 pkt. zwycięstwo, 0 pkt. porażka, -1 pkt. Walkower),
◦ stosunek setów,
◦ ilość zdobytych setów,
◦ bilans bezpośrednich pojedynków.
- Grającym, mecze sędziują inni zawodnicy uczestniczący w turnieju.

VIII. Warunki uczestnictwa:
 w turniejach mogą brać udział zawodnicy-amatorzy/byli zawodnicy, którzy nie uczestniczą min.
od 5 lat w zawodach krajowych organizowanych zgodnie z kalendarzem PZBad,
 zgłoszenia do wszystkich turniejów należy zgłaszać do ŚRODY ! poprzedzającej kolejny turniej,
pocztą elektroniczną na adres – uks.wolant@wp.pl lub sms: 889-447-555
 w zgłoszeniu należy podać:
◦ imię i nazwisko, wiek, nazwę klubu sportowego/miejscowość,
◦ rodzaj gry/gier, w których bierze się udział - debel/mixt (podanie danych partnera/ki),
 kolejność lotek w turniejach zgodnie z klasyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej PZBad
(organizator zapewnia do gry lotki nylonowe )
 wpisowe do zawodów wynosi 20 zł od zawodnika/czki za jedną grę, druga gra 10 zł (kwoty
płatne w dniu zawodów)
 przystąpienie zawodnika do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją zasad i reguł zawartych w
komunikacie organizacyjnym zawodów.
IX. Ranking
W cyklu Gran Prix Jaworzna amatorów w badmintonie będzie prowadzony ranking zawodników.
Odbędą się w sumie 4 turnieje: 27 września, 18 października, 22 listopada, 13 grudnia 2015 r.
 w każdym turnieju przyznawane będą punkty za zajęte miejsca:
1) Pierwsze miejsce – 180 pkt.,
2) Drugie miejsce – 140 pkt.,
3) Trzecie miejsce – 100 pkt.,
4) Czwarte miejsce – 60 pkt.,
5) każde następne miejsce o 10 punkty mniej,
 w każdym turnieju będą takie same kategorie wiekowe,
 na podstawie zdobytej sumy pkt. w poszczególnych turniejach, najlepsze pary będą rozstawiane
w kolejnych zawodach.
X. Nagrody:
 w każdym turnieju zawodnicy, którzy zajmą miejsca od I do III otrzymają okolicznościowe
statuetki/puchary,
 50% sumy z każdego wpisowego do zawodów zostanie przeznaczone na nagrody rzeczowe w
turnieju finałowym.
XI. Bezpieczeństwo:
 potwierdzenie udziału w zawodach świadczy o dobrym stanie zdrowia uczestniczących
zawodników,
 każdy zawodnik uczestniczy w turnieju na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni uczestnicy
muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki losowe zawodników zaistniałe w czasie gry. Uczestnicy zawodów
ubezpieczają się we własnym zakresie.
 organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników zaginione w trakcie
trwania zawodów.
XII. Postanowienia końcowe:
 Podczas turnieju wykonywane będą zdjęcia. Po zakończeniu zawodów będą one prezentowane
wraz z wynikami na stronie organizatora zawodów - www.kswolant.org oraz na fanpagu klubu –
www.facebook.com/kswolant. Każdy zawodnik może żądać usunięcia z ww. stron zdjęć ze
swoim wizerunkiem oraz danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z
organizatorem lub powiadomić go o tym przed rozpoczęciem zawodów.
 Koszty związane z udziałem w zawodach, pokrywają we własnym zakresie uczestnicy.
 Zawodnik, podając dane osobowe w formularzu zgłoszeniowym, oświadcza, że są one zgodne z
prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Organizatora turnieju w celach związanych z turniejem.







Turniej będzie rozgrywany w hali sportowej VIA SPORT. Jest to tylko jeden z dostępnych
obiektów firmy w kompleksie przy ul. Inwalidów Wojennych. Do dyspozycji zawodników – we
własnym zakresie - są także m.in.: basen, korty do squosza i tenisa ziemnego, sale fitness i
siłownia. Pełna oferta - www.viasport.pl.
Turniej przeprowadzony zostanie według aktualnie obowiązującego Regulaminu Sportowego
PZBad.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek.
W sprawach spornych, nie ujętych w niniejszym komunikacie, decyduje organizator.

XIII. Osoba odpowiedzialna za organizację zawodów i nadzór sędziowski:
Dariusz Opatrzyk, tel.889-447-555

www.kswolant.org

