KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
OTWARTE MISTRZOSTWA MYSŁOWIC AMATORÓW
w BADMINTONIE
MYSŁOWICE, 23 WRZEŚNIA 2018 r
1. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach
2. Współorganizatorzy: Urząd Miasta w Mysłowicach, KS „WOLANT”
3. Patronat Honorowy: PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE
4. Cel:






promocja i popularyzacja badmintona w Mysłowicach,
integracja sympatyków badmintona,
wyłonienie Mistrzów Mysłowic 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: 23 września 2018 r.
6. Miejsce zawodów: Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Ks. Norberta Bończyka 32 w Mysłowicach
7. Program zawodów :
- niedziela 23.09.2018 r.
 godz. 11.00 – rozpoczęcie gier singlowych do lat 12 (oddzielnie dziewczynki i chłopcy)
 godz. 11.45 - rozpoczęcie gier singlowych do lat 18 (oddzielnie dziewczynki i chłopcy)
 godz. 12.30 – rozpoczęcie gier singlowych do lat 35 (oddzielnie kobiety i mężczyźni)
 godz. 13.15 – rozpoczęcie gier singlowych 35 + (oddzielnie kobiety i mężczyźni)
Po zakończeniu wszystkich gier odbędzie się wręczenie nagród.
8. Kategorie wiekowe :





gra pojedyncza do lat 12 - (oddzielnie dziewczynki i chłopcy)
gra pojedyncza do lat 18 - (oddzielnie dziewczynki i chłopcy)
gra pojedyncza do lat 35 - (oddzielnie kobiety i mężczyźni)
gra pojedyncza 35+ (oddzielnie kobiety i mężczyźni)

9. System rozgrywek :
 system rozgrywek grupowo-pucharowy (minimalna ilość uczestników w danej kategorii wynosi
min. 3 osoby)
 gramy na 7 kortach do dwóch wygranych setów (punktacja zostanie ustalona bezpośrednio
przed zawodami, będzie uzależniona od ilości zgłoszonych zawodników/czek)
10. Warunki uczestnictwa:
 w Otwartych Mistrzostwach Mysłowic Amatorów w badmintonie mogą brać udział dzieci,
młodzież i osoby dorosłe – osoby, które nigdy nie posiadały licencji zawodniczej,
 zgłoszenia do zawodów, do wszystkich gier, można zgłaszać do 20 września 2018 r., do godz.
20.00. pocztą elektroniczną na adres – uks.wolant@wp.pl,
 w zgłoszeniu należy podać:
◦ imię i nazwisko,





◦ kategorię wiekową.
posiadanie sprzętu sportowego do badmintona - strój, obuwie, rakieta do badmintona,
(organizator zapewnia lotki do gry nylonowe, a w razie potrzeby rakietę na czas rozegrania
meczu)
podpisanie przed rozpoczęciem gier oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do udziału w zawodach sportowych,
udział w zawodach jest BEZPŁATNY !!!!!

11. Nagrody:
 Medale i dyplomy – za miejsca I-III w grach pojedynczych
 Nagrody rzeczowe wg możliwości organizatora
12. Podczas Turnieju wykonywane będą zdjęcia. Po zakończeniu zawodów będą one opublikowane
wraz z wynikami na stronie organizatorów zawodów - www.kswolant.org oraz na fanpagu
klubu - www.facebook.com/kswolant. Każdy zawodnik może zakazać publikacji zdjęć ze swoim
wizerunkiem lub żądać ich usunięcia z ww. stron. 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
14. Postanowienia końcowe:
 w sprawach spornych nie ujętych w niniejszym komunikacie decyduje organizator oraz sędzia
zawodów.

ZAPRASZAMY

