REGULAMIN

VII GRAND PRIX JAWORZNA W BADMINTONIE
W GRACH PODWÓJNYCH
Niniejszy regulamin stanowi Umowę, w której stronami są Organizator oraz osoba zgłaszająca
chęć udziału w imprezie lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik.
Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

I ORGANIZATOR
Organizator: Klub Sportowy „WOLANT” Jaworzno
Współorganizator: Urząd Miasta w Jaworznie, MCKiS Jaworzno
II CEL
1.
2.
3.
4.
5.

Promocja i popularyzacja badmintona w Jaworznie.
Integracja sympatyków badmintona.
Wyłonienie najlepszych zawodników w VII Grand Prix Jaworzna w 2021 r.
Wzbudzanie i rozwijanie potrzeby racjonalnej troski o własne zdrowie i sprawność fizyczną.
Rozwijanie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym.
III TERMIN ZAWODÓW

1.
2.
3.
4.
5.

Pierwszy turniej – 9 października 2021 r.
Drugi turniej – 27 listopada 2021 r.
Trzeci turniej – 18 grudnia 2021 r.
Czwarty turniej - Finałowy - 29 stycznia 2022 r.
Rozpoczęcie gier w każdym turnieju planowane jest na godz. 9.00.
IV MIEJSCE ZAWODÓW

1. Pierwszy turniej – Hala Widowiskowo-Sportowa MCKiS w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 80,
w ramach VI Mistrzostw Jaworzna w badmintonie.
2. Drugi turniej – MOSiR Mysłowice, ul. Bończyka 32z, w ramach Mistrzostw Mysłowic
w badmintonie.
3. Trzeci turniej – VIA SPORT Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 20 (za basenem).
4. Czwarty turniej – Hala Widowiskowo-Sportowa MCKiS w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 80.

V WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Grand Prix mogą wziąć udział tylko zawodnicy pełnoletni.
2. Turnieje rozgrywane będą w dwóch oddzielnych kategoriach - Amator i Open:
a) Amator – to pełnoletni zawodnik nie posiadający nigdy wcześniej licencji PZBad,
b) Open – to pełnoletni zawodnik nie posiadający licencji PZBad w przeciągu ostatnich 5 lat.
Dopuszcza się zawodników z licencją PZBad powyżej 25 lat – kobieta i 30 lat mężczyzna
(zgodnie z Regulaminem Seniorów pkt. Va.2 – na stronie http://ebadminton.com.pl)
3. Opłacenie wpisowego, które wynosi 30 zł za jedną grę, dwie gry 60 zł – płatne w dniu
zawodów.
4. Każdy
pełnoletni
uczestnik
imprezy
startuje
w
zawodach
na
własną
odpowiedzialność, co potwierdza własnoręcznym podpisem w biurze zawodów.
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń
ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie złożenie podpisu pod
oświadczeniem o starcie w imprezie na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi
podpisanego oświadczenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres
i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się
podjąć to ryzyko startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
7. Przystąpienie zawodnika do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją zasad i reguł zawartych
w regulaminie Grand Prix.
VI PROGRAM ZAWODÓW
1. Zawody zostaną przeprowadzona w następujących kategoriach:
a) Gra podwójna kobiet – AMATOR
b) Gra podwójna kobiet - OPEN;
c) Gra podwójna mężczyzn – AMATOR;
d) Gra podwójna mężczyzn – OPEN;
e) Gra mieszana – AMATOR;
f) Gra mieszana – OPEN;
2. Losowanie i rozstawienie zawodników w poszczególnych turniejach przeprowadzi organizator
zawodów. Na podstawie zdobytej sumy pkt (RANKING) w poszczególnych turniejach,
najlepsze pary będą rozstawione w kolejnych zawodach.
3. Zapisy do turnieju przyjmowane będą do każdego wtorku poprzedzającego zawody,
do godz. 22.00, w formie elektronicznej na adres mailowy – uks.wolant@wp.pl
lub sms: 889–447–555. W zgłoszeniu należy podać:
a) imię i nazwisko,
b) nazwę klubu/miejscowość,
c) rodzaj gry/gier (wraz z podaniem danych partnera/ki).
Zgłoszenia do pierwszego turnieju Grand Prix , który odbędzie się 9 października w Hali
Widowiskowo-Sportowej MCKiS (ul. Grunwaldzka 80) w Jaworznie, w ramach Mistrzostw
Jaworzna w badmintonie przyjmowane będą do 6 października - do godz. 20.00,
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: robert.borszcz@bigserwis.pl

4. W czwartek poprzedzający zawody, organizator zamieści informację i poda kolejność
rozgrywania poszczególnych kategorii.
5. Rozpoczęcie gier w każdym turnieju zaplanowano na godz. 9.00.
VII SYSTEM ROZGRYWEK
1. System rozgrywek grupowy/pucharowy, uzależniony będzie od ilości zgłoszeń
do poszczególnych kategorii (minimalna ilość uczestników w danej kategorii wynosi 3 pary).
2. Rozgrywki prowadzone będą do dwóch wygranych setów (punktacja zostanie ustalona
bezpośrednio przed turniejem i będzie uzależniona od ilości zgłoszonych par).
3. Kolejność miejsc w rozgrywkach grupowych będzie prowadzona następująco:
a) Duże punkty - 2 pkt zwycięstwo, 0 pkt porażka, 1 pkt wygrana po walkowerze;
b) Stosunek setów;
c) Różnica zdobytych punktów;
d) Bilans bezpośrednich pojedynków.
4. Zawodnicy grają lotkami zgodnie z klasyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej PZBad
– organizator zapewnia do gry lotki nylonowe.
VIII RANKING
1. W cyklu Grand Prix Jaworzna w badmintonie w grach podwójnych będzie prowadzony
ranking zawodników/par.
2. Odbędą się 4 turnieje w każdym z nich przyznawane będą punkty za zajęte miejsca:
a) pierwsze miejsce – 180 pkt;
b) drugie miejsce - 140 pkt;
c) trzecie miejsce – 100 pkt;
d) czwarte miejsce – 60 pkt;
e) każde następne miejsce o 10 punktów mniej – do miejsca ósmego *
* w turnieju pierwszym nie będą rozgrywane mecze o miejsca poza podium,
dlatego kilka zespołów dostanie taką sama ilość punktów
3. O kolejności w rankingu będą decydowały:
a) Suma zdobytych punktów w 4 turniejach;
b) Ilość udziałów w turniejach;
c) Ilość najwyższych lokat w turniejach.
IX NAGRODY
1. W każdym turnieju zawodnicy, którzy zajmą miejsca od I do III otrzymują dyplomy oraz
okolicznościowe statuetki/puchary.
2. Nagrody rzeczowe przewidziane są dla najlepszych par w klasyfikacji końcowej od I do III
miejsca.

X BEZPIECZEŃSTWO
1. Potwierdzenie udziału w zawodach świadczy o dobrym stanie zdrowia uczestniczących
zawodników.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zawodników zaistniałe
w czasie gry. Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione na hali i/lub
zaginione w trakcie trwania zawodów.
XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W trakcie trwania imprezy będzie zbierany materiał prasowy wraz
z wizerunkiem. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe Dz.U. 1984
nr 5 poz. 24 w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Dz.U.2018 poz. 1000 utrwalanie i dalsze przetwarzanie wizerunku w mediach odbywać
się będzie bez zgody, z racji wyłączenia z pod regulacji Rozporządzenia 2016/679.
2. Po zakończeniu zawodów, wykonane zdjęcia będą 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.
3. Koszty związane z udziałem w zawodach, pokrywają we własnym zakresie uczestnicy.
4. Turniej przeprowadzony zostanie według aktualnie obowiązującego Regulaminu Sportowego
PZBad.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek (w przypadku nie powstania
danej kategorii)
6. W sprawach spornych i/lub nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.
7. Podczas turnieju będzie możliwość zakupienia ciepłych posiłków.
8. W czasie rozgrywanego cyklu GP Jaworzna zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania
z serwisu rakiet.
XII OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ ZAWODÓW
Dariusz Opatrzyk – tel. 889-447-555
XIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:



Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy „Wolant” (43-600 Jaworzno) przy
ulicy Krzywej 9/22, tel: 32 889 447 555, e-mail: uks.wolant@wp.pl.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi
skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.








Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy,
zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej
realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz
sędzia główny.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozliczenia zawodów
i udokumentowania organom skarbowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku
kalendarzowego, w którym dane zostały pozyskane.
Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są
niezgodnie z obowiązującym prawem.

