
Kołobrzeg 26.12.2016

GRAMY DLA ORKIESTRY
26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Turniej Badmintona Amatorów
Kołobrzeg 14 stycznia 2017

ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.
Pracownia Rekreacyjno-Sportowa „eMKa”
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Kołobrzegu

Celem organizacji turnieju jest wsparcie zbiórki pieniędzy 26 Finału WOŚP.
Dochód z wpisowego oraz ze sprzedaży losów w całości przekazany zostanie Organizatorom 26 
FINAŁU WOŚP.

REGULAMIN TURNIEJU:

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU: 
14 stycznia 2018
Sala Ogniska Pracy Pozaszkolnej ( pięć  kortów)
78-100 Kołobrzeg ul. Mazowiecka 1
Korty udostępnione będą od godz. 8.00

Ramy turnieju - 14.01.2018 (niedziela) od godz. 9.00
godz.   8.00 – 8.40 zapisy zawodników do turnieju
godz.   9.00 – rozpoczęcie turnieju w grach pojedynczych
godz. 11.00 – rozpoczęcie turnieju  w grach podwójnych  
godz. 17.00 – losowanie nagród

TERMIN ZGŁOSZEŃ:
Termin zgłoszenia mija w dniu turnieju: 14.01.2018 (niedziela) o godz. 8.40
Zgłoszenia można nadsyłać wcześniej na adres info@prs.kolobrzeg.pl
sms na numer 608 331 363
W zgłoszeniu należy wskazać grę lub gry, w których chce wystąpić zawodnik oraz partnera, z 
którym zamierza wystąpić, jeśli zgłasza się do gier podwójnych. 
W zgłoszeniu należy podać dane zawarte w poniżej umieszczonym formularzu.
UWAGA! Poszczególne kategorie będą rozpoczynały się systematycznie w ciągu trwania turnieju

KATEGORIE: 
I - gra pojedyncza kobiet,
1. gra pojedyncza kobiet OPEN
2. gra pojedyncza kobiet do 25
3. gra pojedyncza kobiet do 25 +
4. gra pojedyncza kobiet 35 +
5. gra pojedyncza kobiet 45+
6. gra pojedyncza kobiet 55+
II - gra pojedyncza mężczyzn,
1. gra pojedyncza mężczyzn OPEN
2. gra pojedyncza mężczyzn do 16
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3. gra pojedyncza mężczyzn 16 +
4. gra pojedyncza mężczyzn 25+
5. gra pojedyncza mężczyzn 35+
6. gra pojedyncza mężczyzn 45+
7. gra pojedyncza mężczyzn 55+
8. gra pojedyncza mężczyzn 60+

III - gra podwójna kobiet,
1. gra podwójna kobiet OPEN
2. gra podwójna kobiet do 45
3. gra podwójna kobiet 45+

IV - gra podwójna mężczyzn,
1. gra podwójna mężczyzn OPEN
2. gra podwójna mężczyzn do 45
3. gra podwójna mężczyzn 45+

V - gra podwójna mieszana
1. gra podwójna mieszana OPEN
2. gra podwójna mieszana do 45
3. gra podwójna mieszana  45+

PRAWO GRY w TURNIEJU AMATORÓW:
W zawodach mogą grać jedynie zawodnicy, którzy od dnia 1.09.2013 roku nie byli klasyfikowani w
rankingu Polskiego Związku Badmintona i nie widnieją w dniu turnieju w ewidencji zawodników 
Polskiego Związku Badmintona.
Nie dotyczy kategorii OPEN 
Zawodnik/czka starszy/a może grać w kategorii młodszej.
Zawodnik /czka może grać maksimum w trzech rodzajach gier.

VI – RADOSNY AMATOR: 
1. gra pojedyncza kobiet do 40 lat
2. gra pojedyncza kobiet 40+
3. gra pojedyncza mężczyzn do 45 lat
4. gra pojedyncza mężczyzn 45+

W tej kategorii mogą grać jedynie zawodnicy, którzy rozpoczęli przygodę z badmintonem  po 
1.09.2015 roku  i nie brali udziału w turnieju badmintona.

SYSTEM ROZGRYWEK:
-  zostanie  ustalony  przez  organizatora  po  zamknięciu  listy  zgłoszeń  i  będzie  zapewniał
zawodnikowi  rozegranie  minimum  dwóch  gier  w  każdej  kategorii,  do  której  został  zgłoszony
- aby dana kategoria była rozgrywana musi być zgłoszonych do niej min. 4 zawodników lub 3 pary 
- spotkania rozgrywane będą według systemu do 2 wygranych setów, granych do 21 pkt. Przy
bardzo dużej  ilości  zgłoszeń organizator  może zmienić system rozgrywania meczy do 15 pkt.

LOTKI:  
- lotki syntetyczne zapewnia organizator. Istnieje możliwość grania własnymi lotkami piórowymi. W
przypadku  zgłoszenia  chęci  grania  lotką  piórową,  zawodnik  zgłaszający  zobowiązany  jest  do
zapewnienia odpowiedniej ilości lotek do rozegrania pojedynku. 

INNE:
- Organizator zapewnia ciepły napój (kawa, herbata), ciasto, ciepły posiłek, wodę mineralna do 
wyczerpania zasobów.



NAGRODY:
 za miejsca 1-3 medale i dyplomy

OPŁATA STARTOWA:
 30,00 PLN od osoby za grę w kategorii pojedynczej
 20,00 PLN od osoby za grę kategorii podwójnej
 10,00 PLN od dzieci i młodzieży do lat 16 

Opłatę startową należy dokonać u organizatora w trakcie turnieju.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność,
 uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne  przykre  zdarzenia  losowe,

powstałe w drodze na zawody, na zawodach i w trakcie powrotu z zawodów,
 organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki,
 uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku na zdjęciach i filmach

dokumentujących  przebieg  imprezy,  które  mogą  zostać  zamieszczone  na  stronach
internetowych  patronów  medialnych,  sponsorów,  partnerów,  patronów  i  organizatorów
turnieju.

 obowiązkowy jest strój zamienny sportowy dedykowany do gry na halach sportowych (buty,
spodenki, koszulka),

 organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  interpretacji  regulaminu  oraz  do  wprowadzania
zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu zawodów. 

Kontakt: Mirosław Kabaciński
e-mail: info@prs.kolobrzeg.pl, Tel. Kom 608 331 363

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
UWAGA ! Dokonując zgłoszenia akceptuję Regulamin Turnieju.
1. Imię i nazwisko zawodnika: _________________________________ 
2. Data urodzenia: _________________________________ 
3. Miasto: _________________________________ 
4. Telefon kontaktowy: _________________________________ 
5. Kategorie: 
 gra pojedyncza .............. kategoria ........
 gra podwójna ............... OPEN
- debel mężczyzn (partner____________________________________):
- debel kobiet (partnerka _____________________________________): 
- mixt (partner lub partnerka __________________________________): 
- w miejsce kropek wpisujemy płeć oraz numer grupy
- jeśli nie mamy partnera lub partnerki, a chcemy grać to wpisujemy (szukam).
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