KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
GRAND PRIX JAWORZNA w BADMINTONIE
w GRACH PODWÓJNYCH
PAŹDZIERNIK - STYCZEŃ 2018/2019r
I. ORGANIZATOR
Organizator : Klub Sportowy „WOLANT”
Współorganizator: Via Sport Jaworzna
II. CEL
Promocja i popularyzacja badmintona w Jaworznie.
Integracja sympatyków badmintona.
Wyłonienie najlepszych zawodników w IV Grand Prix Jaworzna w 2018/2019 r.
Wzbudzanie i rozwijanie potrzeby racjonalnej troski o własne zdrowie i sprawność
fizyczną.
5. Rozwijanie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym.
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III.
TERMIN ZAWODÓW:
Pierwszy turniej - 28 października 2018 r.
Drugi turniej
- 25 listopad 2018 r.
Trzeci turniej
- 16 grudzień 2018 r.
Czwarty turniej Finałowy - 13 styczeń 2019r

IV.
MIEJSCE ZAWODÓW
1. Wszystkie turnieje rozegrane zostaną na Hali Sportowej VIA SPORT w Jaworznie
ul. Inwalidów Wojennych 2 ( za basenem ).
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V.
WARUNKI UCZESTNICTWA
W turniejach mogą wziąć udział dorośli zawodnicy/amatorzy nie posiadający licencji
PZBad,
Dopuszcza się zawodników z licencją PZBad powyżej 30 lat (seniorów – Regulamin
Seniorów pkt. Va.2)
W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy grający w zawodowych ligach krajowych
i zagranicznych.
Opłacenie wpisowego które wynosi 20zł od zawodnika/czki za jedną grę, dwie gry 30 zł
– płatne w dniu zawodów.
Przystąpienie zawodnika do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją zasad i reguł
zawartych w regulaminie Grand Prix.
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VI.
PROGRAM ZAWODÓW
Zawody zostaną przeprowadzona w następujących kategoriach:
a. Gra podwójna kobiet – OPEN;
b. Gra podwójna mężczyzn – OPEN;
c. Gra mieszana – OPEN;
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.
Zapisy do turnieju do każdej ŚRODY do godz. 22.00 poprzedzającej zawody w formie
elektronicznej na adres mailowy – uks.wolant@wp.pl lub sms: 889–447–555 w
zgłoszeniu należy podać ( imię i nazwisko, nazwa klubu/miejscowość, rodzaj gry/ gier
wraz z podaniem danych partnera/ki ).
W PIĄTEK poprzedzający zawody po godz. 18.00 organizator na stronie internetowej
KS „WOLANT” zamieści informację i poda kolejność rozgrywania poszczególnych
kategorii. Rozpoczęcie gier w każdym turnieju zaplanowano na godz. 9.00.
VII.
SYSTEM ROZGRYWEK
System rozgrywek grupowy/pucharowy, uzależniony będzie od ilości zgłoszeń do
poszczególnych kategorii ( minimalna ilość uczestników w danej kategorii wynosi min
3 pary ).
Rozgrywki prowadzone do dwóch wygranych setów ( punktacja zostanie ustalona
bezpośrednio przed turniejem, będzie uzależniona od ilości zgłoszonych
zawodników/czek do zawodów).
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;
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.
3. O kolejności w rankingu będzie decydował:
a. Suma zdobytych punktów w 4 turniejach;
b. Ilość udziałów w turniejach;
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c. Ilość najwyższych lokat w turniejach;
IX.
NAGRODY
W każdym turnieju zawodnicy, którzy zajmą miejsca od I do III otrzymują dyplomy i
okolicznościowe statuetki/puchary.
Nagrody rzeczowe przewidziane są tylko dla zwycięzców w każdym turnieju oraz dla
wszystkich par, które zajmą miejsca w klasyfikacji końcowej od I do III.
X.
BEZPIECZEŃSTWO
Potwierdzenie udziału w zawodach świadczy o dobrym stanie zdrowia uczestniczących
zawodników.
Każdy zawodnik uczestniczy w turnieju na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni
uczestnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zawodników zaistniałe w
czasie gry. Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników zaginione
w trakcie trwania zawodów.
XI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Podczas turnieju wykonywane będą zdjęcia. Po zakończeniu zawodów będą one
prezentowane 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 oraz danych osobowych. W tym
celu należy skontaktować się z organizatorem lub powiadomić go o tym przed
rozpoczęciem zawodów.
Koszty związane z udziałem w zawodach, pokrywają we własnym zakresie uczestnicy.
Zawodnik, podając dane osobowe w formularzu zgłoszeniowym, oświadcza, że są one
zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Organizatora turnieju w
celach związanych z turniejem.
Turniej będzie rozgrywany w hali sportowej VIA SPORT w Jaworznie. Do dyspozycji
zawodników na terenie w/w kompleksu sportowego VIA SPORT są min; basen, korty
do squash-a i tenisa ziemnego, sale fitness, kryta pływalnia. Pełna oferta www.viasport.pl.
Turniej przeprowadzony zostanie według aktualnie obowiązującego Regulaminu
Sportowego PZBad.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek
W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym komunikacie decyduje Organizator.
Podczas Turnieju będzie możliwość zakupienia ciepłych posiłków.
XII.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ ZAWODÓW

1. Dariusz Opatrzyk – tel. 889-447-555

