KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
OTWARTYCH MISTRZOSTW JAWORZNA
PRACOWNIKÓW OŚWIATY/NAUCZYCIELI I SAMORZĄDOWCÓW
im. Mirosława CIOŁCZYKA
JAWORZNO, 8 MAJA 2016 r.
1. Organizator: KS „WOLANT”
2. Współorganizatorzy: URZĄD MIASTA JAWORZNA
& MIEJSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU
3. Patronat Honorowy: PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
4. Cel:






promocja i popularyzacja badmintona w Jaworznie,
integracja sympatyków badmintona,
wyłonienie Mistrzów Jaworzna na rok 2016,
wzbudzanie i rozwijanie potrzeby racjonalnej troski o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
rozwijanie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym,

5. Termin zawodów: 8 maja 2016
6. Miejsce zawodów: Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Grunwaldzka 80 w Jaworznie
7. Losowanie i program zawodów:
- czwartek 05.05.2016 r. – losowanie wszystkich gier przeprowadzi organizator,
- niedziela 08.05.2016 r. – start gier,
 godz. 9.00 – rozpoczęcie gier singlowych,
 godz. 10.00 - rozpoczęcie gier podwójnych,
 godz. 11.00 – uroczyste otwarcie Mistrzostw,
 godz. 11.20 – ciąg dalszy turnieju, po zakończeniu wszystkich gier wręczenie trofeów
8. Kategorie:
 gra pojedyncza kobiet - pracownik oświaty/nauczyciel - kat. open,
 gra pojedyncza mężczyzn - pracownik oświaty/nauczyciel - kat. open,
 gra pojedyncza kobiet - pracownik samorządowy - kat. open,
 gra pojedyncza mężczyzn - pracownik samorządowy - kat. open,
 gra podwójna kobiet - kat. open,
 gra podwójna mężczyzn - kat. open,
 gra mieszana - kat. open.
 gra pojedyncza kobiet – VIP
 gra pojedyncza mężczyzn - VIP
KAŻDY UCZESTNIK MOŻE GRAĆ W DWÓCH KATEGORIACH!
9. System rozgrywek :
 system rozgrywek grupowo-pucharowy w grach pojedynczych oraz w grach podwójnych
(minimalna ilość uczestników w danej kategorii wiekowej wynosi min. 3 osoby/pary)
 gramy na 5 kortach, single i deble do dwóch wygranych setów (punktacja zostanie ustalona
bezpośrednio przed zawodami, będzie uzależniona od ilości zgłoszonych zawodników/czek )

10. Warunki uczestnictwa:
 w Mistrzostwach mogą brać udział pracownicy oświaty (praktykujący i nie praktykujący
obecnie zawodu), nauczyciele, samorządowcy oraz radni.
 zgłoszenia do zawodów, do wszystkich gier można zgłaszać do 4 maja 2016 r. pocztą
elektroniczną na adres - uks.wolant@wp.pl lub sms: 889-447-555
 w zgłoszeniu należy podać:
◦ imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia,
◦ rodzaj gier, w których bierze się udział - singiel/debel/mixt (podanie danych partnera/ki)
 posiadanie sprzętu sportowego do badmintona - strój, obuwie, rakieta do badmintona,
(organizator zapewnia nylonowe lotki do gry, a w razie potrzeby rakietę na czas rozegrania
meczu)
 wpisowe do zawodów wynosi 20 zł za jedną grę oraz 10 zł za drugą grę od zawodnika/czki,
 podpisanie przed rozpoczęciem gier oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w zawodach sportowych,
11. Nagrody:
 Medale i dyplomy - miejsca I-III w grach pojedynczych
 Medale i dyplomy - miejsca I-III w grach podwójnych
 Nagrody rzeczowe
12. Podczas Turnieju wykonywane będą zdjęcia. Po zakończeniu zawodów będą one opublikowane
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. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem lub powiadomić go o tym
przed rozpoczęciem zwodów.
13. Osoba odpowiedzialna za organizację zawodów:
- Dariusz Opatrzyk, tel.889-447-555
14. Postanowienia końcowe:
 w sprawach spornych nie ujętych w niniejszym komunikacie decyduje organizator.

