
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
  MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU BADMINTONA DZIECI

17 GRUDNIA 2017 R.

ORGANIZATOR 

Organizator: Klub Sportowy „WOLANT”
Współorganizatorzy: Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

CEL

1. Promocja i popularyzacja badmintona w Jaworznie.
2. Integracja sympatyków badmintona.
3. Wyłonienie najlepszych zawodników w Mikołajkowym turnieju badmintona.
4. Wzbudzanie  i  rozwijanie  potrzeby  racjonalnej  troski  o  własne  zdrowie  i  sprawność

fizyczną. 
5. Rozwijanie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym.

TERMIN ZAWODÓW

1. 17 grudnia 2017 r. 
2. Rozpoczęcie gier o godz. 11.30.

MIEJSCE ZAWODÓW

Hala Widowiskowo-Sportowa MCKiS, ul. Grunwaldzka 80 (centrum)

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Opłacenie wpisowego w kwocie 10 zł.
2. Przystąpienie  zawodnika do rozgrywek jest  jednoznaczne z akceptacją  zasad i  reguł

zawartych w niniejszym regulaminie.

PROGRAM ZAWODÓW

1. Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach:
a. Gra pojedyncza dziewcząt U-11
b. Gra pojedyncza dziewcząt U-13
c. Gra pojedyncza chłopców U-11
d. Gra pojedyncza chłopców U-13



2. Zapisy  do  turnieju  przyjmowane  będą  do  czwartku  -  14  grudnia  - w  formie
elektronicznej na adres mailowy – uks.wolant@wp.pl. 
W Zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, nazwę klubu oraz kategorię
wiekową

3. Losowanie  i  rozstawienie  zawodników  w poszczególnych  kategoriach  przeprowadzi
organizator zawodów w dniu 15.12.2017 r.

SYSTEM ROZGRYWEK

1. System rozgrywek grupowy i/lub pucharowy, uzależniony będzie od ilości zgłoszeń do
poszczególnych kategorii.

2. Rozgrywki  prowadzone  do  dwóch  wygranych  setów  (punktacja  zostanie  ustalona
bezpośrednio  przed  turniejem,  będzie  uzależniona  od  ilości  zgłoszonych
zawodników/czek do zawodów).

3. Kolejność miejsc w rozgrywkach grupowych będzie uzależniona kolejno od:
a. Dużychpunktów (2 pkt zwycięstwo, 0 pkt porażka); 
b. Stosunku setów; 
c. Różnicy zdobytych małych punktów; 
d. Bilansu bezpośrednich pojedynków.

4. Grającym  zawodnikom  mecze  będą  sędziować  inni  zawodnicy  uczestniczący
w turnieju.

5. Zawodnicy grają lotkami zgodnie z klasyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej
PZBad – organizator zapewnia do gry lotki nylonowe. 

NAGRODY

Najlepsi zawodnicy/czki  w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy i medale
oraz nagrody rzeczowe wg. możliwości organizatora.

BEZPIECZEŃSTWO

1. Potwierdzenie udziału w zawodach świadczy o dobrym stanie zdrowia uczestniczących
zawodników.

2. Każdy zawodnik uczestniczy w turnieju na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni
uczestnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekuna/trenera. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zawodników zaistniałe w czasie gry.
Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników zaginione
w trakcie trwania zawodów. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Podczas  turnieju wykonywane będą zdjęcia. Po zakończeniu zawodów będą one
prezentowane wraz z wynikami na stronie organizatora zawodów - www.kswolant.org
oraz na fanpage'u 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.

mailto:uks.wolant@wp.pl


2. Imprezą  towarzyszącą  tego  dnia  będzie  IV  finałowy  turniej  Grand  Prix  Jaworzna
w grach podwójnych, rozgrywany od godz.9.00. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek. 
4. W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym komunikacie decyduje Organizator.
5. Podczas Turnieju będzie możliwość zakupienia ciepłych posiłków. 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ ZAWODÓW 

Dariusz Opatrzyk – tel. 889-447-555


