
Karsibór, 02 sierpnia 2017r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Karsiborski Letni Turniej Badmintona

1. CEL
Radość i przyjemność z gry w badmintona w porze letniej.

2. ORGANIZATOR
Zachodniopomorski Związek Badmintona

3.TERMIN I MIEJSCE
Sobota, 19 – niedziela, 20 sierpnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Karsiborze, gmina 
Wałcz, 2 boiska (4 boiska minibadmintona).

4. UCZESTNIK
4.1. Uczestnikiem jest każda osoba zgłoszona pisemnie (mejlowo) w terminie.
4.2. Osoba niepełnoletnia musi być zgłoszona pisemnie (mejlowo) przez osobę prawną, której 
jest reprezentantem lub rodziców (opiekunów prawnych).
4.3. Zgłoszenie imienne powinno zawierać:
a) imię i nazwisko gracza oraz rok urodzenia,
b) kategorie wiekowe, w których zamierza startować
c) rodzaje gier, w których zamierza startować
d) informację dodatkową, jeśli uczestnik pierwszy raz weźmie udział w turnieju badmintona 

(dotyczy pkt. 5.1.3)
e) zgodę rodziców (opiekunów prawnych) – dot. uczestników niepełnoletnich.
4.4. Termin zgłoszeń imiennych – do 15 sierpnia br. włącznie.
4.5. Przyjęcie dodatkowego zgłoszenia po terminie będzie możliwe, jeśli będą wolne miejsca w 

tabeli gier lub zaistnieją okoliczności uzasadniające przyjęcie dodatkowego zgłoszenia.

5. KATEGORIE
5.1. Kategorie wiekowe:
5.1.1. minibadminton – D6 lat (ur. 2011), D7 lat (ur. 2010), D8 lat (ur. 2009), D9 lat (ur. 2008), 

D11 lat (ur. 2006-7),
5.1.2. badminton: D13 lat, D15 lat, D17 lat, otwarta (bez ograniczeń wiekowych), 40 – 49 lat,

50 – 59 lat, 60 (i więcej) lat.
5.1.3. dla osób grających w turnieju badmintona po raz pierwszy może być utworzona odrębna 
kategoria startowa (nie dotyczy minibadmintona).
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6. PROGRAM ZAWODÓW
6.1. Plan gier:

- sobota, 19 VIII: 10.00. minibadminton, 14.00. kategorie D13 – D17 lat
- niedziela, 20 VIII: kategorie – otwarta i pozostałe
Szczegółowy plan gier otrzyma każdy podmiot zgłaszający uczestników w terminie.

6.2. Turniej każdego dnia rozgrywany wg planu:
- 9.00 – odprawa techniczna, w tym: zmiany / uzupełnienia zgłoszeń imiennych,
- 10.00 – otwarcie turnieju (dla kategorii rozgrywanych w tym dniu),
- 10.10 – początek gier turniejowych,
- 15 minut po zakończeniu ostatniej gry – uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców 
rozgrywek z tego dnia.

6.3. Rodzaje gier: K, M, KK, MM, MK, z wyłączeniami regulaminowymi dla kategorii D6 – D11.
6.4. System rozgrywek – preferowany: do dwóch przegranych z zaliczeniem wyniku meczu 

poprzedniego.

7. OPŁATY
Opłatę startową uiszcza się za każde zgłoszenie do startu w grze i wynosi ona:

- 15 zł – dla D13 i młodszych w każdej z gier;
- 20 zł – dla D15 – D17 w każdej z gier; w grach podwójnych pozostałych kategorii.
- 30 zł – w grach pojedynczych pozostałych kategorii.

Za przyjęte zgłoszenia po terminie wnosi się dodatkową opłatę w wysokości 10 zł.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Każda osoba przez fakt zgłoszenia oświadcza, że jest zdrowa i może uczestniczyć w 
turnieju badmintona oraz bierze udział w turnieju na własne ryzyko i odpowiedzialność.
8.2. W zależności od faktycznych zgłoszeń (roczniki i ilość) podział na kategorie (wiekowe i 
inne) może być zmieniony.
8.3. W terminie zgłoszeń można zamówić u organizatora zakwaterowanie i wyżywienie, według 
odrębnych uzgodnień. Kontakt: zzbad@tlen.pl, tel. 500 628 596. 
8.4. Organizator zapewnia lotki plastikowe.
8.5. Obowiązuje ranking i zasady dostarczania lotek.
8.6. Nagrody – radość z gry, dyplomy, a może i coś jeszcze.
8.7. Zasada rozgrywek: „każdy gracz ma prawo do rozegrania co najmniej dwóch gier”
8.8. W innych sprawach obowiązuje regulamin sportowy ZZBad .

Marian Henryk Stelter
Prezes

Zachodniopomorskiego Związku Badmintona

2 z 2

mailto:zzbad@tlen.pl
https://zachpombadminton.files.wordpress.com/2010/12/2017-02-17-regulamin-sportowy-zzbad-ze-zmianami-od-17-02-2017.pdf

