
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
II OTWARTE MISTRZOSTWA JAWORZNA W GRACH PODWÓJNYCH

JAWORZNO, 12 MAJA 2018 r.

1. Organizator:  KS „WOLANT” 

2. Współorganizatorzy:   MIEJSKIE CENTRUM  KULTURY  I  SPORTU w JAWORZNIE

                                          URZĄD MIASTA  JAWORZNA                                        

3. Patronat Honorowy:  PREZYDENT MIASTA JAWORZNA 

4. Cel:
 promocja i popularyzacja badmintona w Jaworznie,
 integracja sympatyków badmintona,
 wyłonienie Mistrzów Jaworzna w grach podwójnych na rok 2018,
 wzbudzanie i rozwijanie potrzeby racjonalnej troski o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
 rozwijanie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym.

5. Termin zawodów: 12 maja 2018 r.

6. Miejsce zawodów: Hala Sportowa MCKiS, ul. Inwalidów Wojennych 18

7. Program zawodów :

    -  sobota 12.05.2018 r.

 godz. 11.00 – uroczyste otwarcie Mistrzostw,
 godz. 11.30  – rozpoczęcie gier deblowych
 godz.12.15 - rozpoczęcie gier mieszanych

Po zakończeniu wszystkich gier odbędzie się wręczenie nagród.

8. Warunki uczestnictwa:

 w II Otwartych Mistrzostwach Jaworzna w grach podwójnych mogą brać udział zawodnicy
pełnoletni, nie posiadający licencji w PZBad,

 dopuszcza się posiadanie licencji w PZBad zawodników powyżej 30 lat (seniorów/weteranów)
 w  turnieju  nie  mogą brać  udziału  zawodnicy  grający  w  zawodowych  ligach  krajowych

 i zagranicznych,
 zgłoszenia  do zawodów   do wszystkich  gier można zgłaszać  do  10  maja,  do  godz.20.00,

pocztą elektroniczną na adres – zmarszalek@pro.onet.pl
 publikacja losowania na stronie www.kswolant.org,  11 maja (piątek ) po godz.18.00 
 w zgłoszeniu należy podać:

◦ imię i nazwisko,
◦ rodzaj gier, w których bierze się udział - debel/mixt (podanie danych partnera/ki)

 opłacenie wpisowego, które wynosi 20 zł od zawodnika/czki za jedną grę, druga gra 10 zł – płatne
            w dniu zawodów, 

 przystąpienie  zawodnika/czki  do  rozgrywek  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  zasad  i  reguł
zawartych w komunikacie,
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 jeżeli zawodnik/czka nie ma partnera/ki do gry podwójnej, a chciałaby zagrać drugą grę - prosimy
o poinformowanie  o tym fakcie poprzez dopisek  „Szukam Partnera do gry debel/mixt” przy
zgłaszaniu się poprzez zapis na adres mailowy zmarszalek@pro.onet.pl 

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

9. Program zawodów
   Zawody zostaną przeprowadzona w następujących kategoriach:

a. Gra podwójna kobiet – OPEN;
b. Gra podwójna mężczyzn – OPEN; 
c. Mixt – OPEN;

10. System rozgrywek :
 system rozgrywek grupowo-pucharowy (minimalna ilość uczestników w danej kategorii wiekowej

wynosi min. 3 pary)
 gramy na 7 kortach, do dwóch wygranych setów 

11. Nagrody:   
 Medale i dyplomy - za miejsca I-III 
 Nagrody rzeczowe wg możliwości organizatora,

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. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie zawodów;          
- Dariusz Opatrzyk, tel. 889-447-555 - organizator
- Zbigniew Marszałek, tel. 604-492-067 – sędzia zawodów

14. Postanowienia końcowe:
 w sprawach spornych nie ujętych w niniejszym komunikacie decyduje organizator oraz sędzia

zawodów,
 podczas turnieju będzie dostępne stoisko ze sprzętem do badmintona firmy twojbadminton,
 imprezą  towarzyszącą  tego  dnia  będą  III  Otwarte  Mistrzostwa  Jaworzna  pracowników

oświaty/nauczycieli i samorządowców im. Mirosława Ciołczyka.

Z A P R A S Z A M Y 
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