
REGULAMIN

Ogólnopolskiego Turnieju Badmintona

II MEMORIAŁ WIESŁAWA DREWICZA

„WIEŚKOWE LOTKI”

1. CELE

– Popularyzacja badmintona

– Integracja środowiska seniorów

– Uczczenie pamięci twórcy choszczeńskiego badmintona WIESŁAWA DREWICZA

2. ORGANIZATOR

– Centrum Rekreacyjno – Sportowe Choszczno

– PTTK Oddział Ziemi Choszczeńskiej

– Grupa Przyjaciół Wieśka Drewicza

– Urząd Miejski w Choszcznie

– Starostwo Powiatowe w Choszcznie

3. ORGANIZATORÓW REPREZENTUJĄ:

– Tadeusz Krawiec, tel. 781 501 160, tkrawiec@choszczno.pl.

– Bartłomiej Drewicz,

– Jerzy Gumuliński,

– Zdzisław Kliński,

4. SĘDZIA GŁÓWNY TURNIEJU

– Dominik Mazurczak

5. MIEJSCE

– Turniej zostanie rozegrany w ciągu dwóch dni, tj. 11 i 12 listopada 2017 r. w hali sportowej 
Zespołu Szkół nr 2 w Choszcznie, ul. Polna 5

– Otwarcie turnieju 11 listopada o godz. 9.00.

6. KATEGORIE WIEKOWE, SYSTEM ROZGRYWEK

a) elita kobiet

b) kobiety amatorki (open)

c) elita mężczyzn

d) M1 – do 40 (ur. 1978 i młodsi)

e) M2 – do 50 lat (ur. 1968 – 1977)

f) M3 – do 60 lat (ur. 1958 – 1967)

g) M4 – do 70 lat (ur. 1948 – 1957)



h) M5 – powyżej 70 lat (ur. 1947 i starsi), tzw. kategoria „Złote wąsy”

i) debel kobiet (open)

j) debel mężczyzn A – (suma wieku obydwu zawodników do 90 lat)

k) debel mężczyzn B – (suma wieku obydwu zawodników powyżej 90 lat)

l) gra mieszana (open)

ł) gra mieszana (radosny amator)

System gier grupowo-pucharowy. Aby dana kategoria została rozegrana musi być zgłoszonych 
co najmniej czterech zawodników. W przypadku zgłoszenia się w danej kategorii trzech i mniej 
zawodników, automatycznie zostają przeniesieni do kategorii o szczebel niższej.

UWAGA 1: Każdy zawodnik może wystartować tylko w dwóch grach (singiel, debel, gra 
mieszana – do wyboru). Nie może też wystartować dwukrotnie, w tym samym rodzaju gry.

UWAGA 2: W związku tym, że coraz trudniej ustalić kryteria dla zawodnika, który chce grać w 
kategorii tzw. „radosnych amatorów” organizatorzy zdecydowali, że nie mogą tu grać zawodnicy,
którzy w pierwszej edycji „Wieśkowych Lotek” stanęli na podium singla, debla czy miksta w 
„Radosnych amatorach”.

7. ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW

– Zgłoszenia przyjmowane będą tylko i wyłącznie za pomocą formularza zamieszczonego w 
internecie – zobacz.

Termin ich przyjmowania mija 7 listopada 2017 roku o godz. 24.00. Zawodnik zostanie 
umieszczony na liście startowej tylko i wyłącznie po opłaceniu opłaty startowej. Tu również 
obowiązuje powyższy termin. 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.wieskowelotki.pl

8. WPISOWE

– Gra pojedyncza 30 zł

– Gra podwójna 40 zł od pary

Wpisowe (w terminie jw.) należy wpłacić na konto: PTTK Oddział Ziemi Choszczeńskiej, ul 
Wolności 19, 73-200 Choszczno, nr 14 8359 0005 0039 4037 2004 0001 z dopiskiem 
„Badminton – imię i nazwisko zawodnika”

9. OPIEKA MEDYCZNA

– W dniu zawodów zawodnik wezwany przez sędziego do pierwszej gry zobowiązany będzie 
podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju. Blankiet 
oświadczenia będzie dostępny przy stoliku sędziego.

– Organizatorzy zapewniają każdemu zawodnikowi ubezpieczenie w zakresie podstawowym.

10. NAGRODY

Organizatorzy przewidują nagrody za miejsca 1-3. Każdy uczestnik otrzyma też pamiątkowy 
medal oraz koszulkę.

http://wieskowelotki.pl/
http://wieskowelotki.pl/


11. POSTANOWIENIA OGÓLNE

– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

– W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują organizatorzy wraz z sędzią głównym.

– Organizatorzy zapewniają lotki syntetyczne.

– Zawodnicy sędziują sobie sami, mogą też poprosić o wyznaczenie sędziego.

– Turniej rozegrany zostanie w ciągu dwóch dni, a o tym na jakim etapie zakończone zostaną 
gry w dniu pierwszym decyduje sędzia główny.

12. PLAYER PARTY

Po zakończeniu gier w dniu 11 listopada organizatorzy planują spotkanie „Player party” 
(poczęstunek, muzyka). Chętni do udziału w tym wydarzeniu potwierdzają w punkcie formularza
zgłoszeniowego „Player Party”, a w dniu zawodów uiszczą opłatę w wysokości 70 zł. Zawodnik, 
który zgłosił się do „Player Party” wpłaca tę kwotę do godz. 9.00 – 11 listopada 2017 r. w biurze 
organizacyjnym. Zgłoszenie się do „Player Party” i nieopłacenie eliminuje zawodnika z turnieju. 
W przypadku nikłego zainteresowania tym wydarzeniem, organizatorzy odwołają je w dniu 
zawodów.

13. ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE

– Choszczeńska baza noclegowa oferuje pokoje w cenie już od 50 zł.

Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Choszcznie (ul. Sportowa 1, tel. 95 765 21-19)

Zajazd Jacht Club (ul. Sportowa 2, tel. 95 765 33 10)

Rezydencja „Elena” (ul. Fabryczna 1, tel. 95 765 73 39)

Karczma Zbójnicka (ul. Wojska Polskiego 11, tel. 95 765 22 36)

Villa „Razem” – (ul. Mickiewicza 1, tel. 95 765 78 73)

– W trakcie zawodów czynna będzie kawiarenka: herbata, kawa, ciasto, pajda chleba ze 
smalcem i kiszonym ogórkiem – gratis.

14. PATRONAT MEDIALNY / SPONSORZY:

–  www.choszczno.pl,  

–  TV E-cho (www.echo.pl),

Tadeusz Krawiec

asystent burmistrza ds. promocji i wizerunku gminy

781 501 160

tkrawiec@choszczno.pl

www.choszczno.pl

http://www.echo.pl/
http://www.choszczno.pl/



