
Koszalin, 10 września 2018 r.

1. ORGANIZATORZY
1. Organizator – Zachodniopomorski Związek Badmintona
2. Współorganizatorzy:

- Gmina Dobra,
- Doberski Uczniowski Klub Sportowy „Olbrzym” w Dobrej

2. CEL
1. Promocja walorów turystycznych i wypoczynkowych Gminy Dobra, pow. łobeski.
2. Upowszechnianie badmintona w formule wyczynowej i rekreacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. MIEJSCE i TERMIN
a) Miejsce - hala sportowa w Dobrej, ul. Strażacka 2.
b) Termin: sobota, 06 października 2018 r. 

4. KATEGORIE
A - WIEKOWE: 
1. minibadminton: D7, D8, D9, D10,
2. pozostałe kategorie wiekowe: D12, D14, D16, D18, elita, senior (+30, +35, +40, +45, +50, +55, +60, 
+65, +70) –  z podziałem na kategorie umiejętności.
B - KATEGORIE UMIEJĘTNOŚCI
1. Kategorie umiejętności:
2. Kategorie umiejętności w funkcji kategorii wiekowych:

C – ZASADY
1. Obowiązuje pierwszeństwo łączenia kategorii umiejętności przed kategoriami wiekowymi. Decyzję 
podejmuje sędzia główny.
2. Każda kategoria rozgrywkowa nie może mieć mniej niż 4 uczestników (graczy / par).
3. W turnieju mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający i nie posiadający licencji zawodnika PZBad.
4. Sędzia może zmienić zgłoszonemu kategorię umiejętności.

5. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia imienne zawodników, do poszczególnych gier należy przesłać wyłącznie elektronicznie na 
adres ZZBad: zzbad@tlen.pl w terminie do niedzieli, 30 września 2018 r. do godz. 24.00 włącznie.
2. Zgłoszeń imiennych zawodników proszę dokonać podając:

Definicja (przybliżony opis warunków wymaganych w kategorii)

P Początkujący

R Regionalny

K Krajowy

M Mistrzowski

E Elita

Kategoria – poziom 
umiejętności

Regularnie grający lub trenujący nie dłużej niż 2 lata . Nieregularnie grający lub trenujący. Bez 
zwycięstwa w tej kategorii [lub podobnej, np. "radosny amator"]. Może posiadać licencję zawodnika.
Przekroczył wymogi kat. P. Zwycięzca kat. P lub podobnej. Nie był zwycięzcą kat. R. Może posiadać 
licencję zawodnika.
Przekroczył wymogi kat. R. Zwycięzca kat. R lub podobnej. Nie był zwycięzcą kat. K. Posiadał lub 
posiada licencję zawodnika PZBad lub BWF i nie zajmował lub nie zajmuje w rankingu PZBad 
[otwartej, elita] pozycji wyższej niż 16.
Przekroczył wymogi kat. K. Zwycięzca turnieju w kat. K lub podobnej. Nie był zwycięzcą turnieju w 
kat. M.  Posiadał lub posiada licencję zawodnika PZBad lub BWF i nie zajmował lub nie zajmuje w 
rankingu PZBad [otwartej, elita] pozycji wyższej niż 16.
Przekroczył wymogi kat. M. Zwycięzca turnieju w kat. M lub podobnej. Gracz zawodowy. Medalista 
mistrzostw Polski i turniejów międzynarodowych BWF.
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a) imię i nazwisko oraz reprezentowane klub (miejscowość),
b) rok urodzenia,
c) rodzaje gier, do których zgłaszany jest zawodnik,
d) proponowaną kategorię umiejętności.
3. Każde dokonane zgłoszenie zostanie potwierdzone zwrotnym mejlem.
4. W dniu zawodów do godz. 9.15 można dokonać zmian lub uzupełnień zgłoszeń; dodatkowe zgłoszenia 
będą możliwe tylko w przypadku, gdy nie będzie zachodziła potrzeba ponownego rozlosowania tabeli 
turniejowej i wymaga wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 10 zł za każdą zmianę lub dodatkowe 
zgłoszenie.

6. PROGRAM ZAWODÓW
1. Gry: K, M, KK, MM, MK, z wyłączeniami regulaminowymi dla kat. D10 – D7 (patrz:  
http://zachpombadminton.wordpress.com/regulaminy/ ).
2. System rozgrywek zostanie ustalony w zależności od zgłoszeń. Preferowanym jest system: do dwóch 
przegranych z zaliczeniem wyniku wcześniejszego meczu.
3. Plan imprezy:
a -  do godz. 9.15 – zmiany / uzupełnienia zgłoszeń imiennych,
b -  godz. 9.30 – odprawa techniczna,
c -  godz. 10.00 – otwarcie turnieju,
d -  godz. 10.10 – gry  turniejowe
e - 15 minut po zakończeniu ostatniej gry – uroczyste zamknięcie turnieju w dniu rozgrywek.

7. WPISOWE
1. Wysokość wpisowego:
a) gry pojedyncze: D7-18 = 20 zł/osobę,  dorośli = 30 zł/osobę
b) gry podwójne (debel, mikst) D10-D18 = 15 zł/osobę, dorośli = 20 zł/osobę.
2. Mieszkańcy Gminy Dobra uiszczają opłatę pomniejszoną o rabat w wysokości 5,00 zł za każde zgłoszenie.
3. Kluby – członkowie ZZBad, mający opłacone składki członkowskie uiszczają opłatę startową pomniejszoną 
o rabat w wysokości 5,00 zł za każde zgłoszenie swojego gracza.
4. Wpisowe należy wpłacić najdalej podczas odprawy technicznej. Dotyczy to również opłaty dodatkowej. Nie 
dokonanie opłat w terminie może spowodować niedopuszczenie zawodnika do turnieju. 

8. LOSOWANIE
Odbędzie się w siedzibie ZZBad w dniu 01 października 2018 r.
Tabele rozlosowanych gier zostaną dostarczone zgłaszającym.

9. NAGRODY
1. Zdobywcy 3-ch pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Nagrody wręczane będą wyłącznie podczas uroczystości zamknięcia imprezy.

10. ZAKWATEROWANIE
1. Wieloosobowe, w klasach lekcyjnych, w cenie 18 zł/osobę; rezerwacja w terminie zgłoszeń do turnieju.
2. Osoby zainteresowane innym zakwaterowaniem znajdą informacje na stronie internetowej dobragmina.pl.

11. WYŻYWIENIE
1. Podczas imprezy będzie do dyspozycji uczestników samoobsługowy bufet z kawą i herbatą.
2. W terminie zgłoszeń imiennych można zamówić obiad 1-daniowy w cenie 15 zł.

12. INNE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym komunikatem rozstrzygają przepisy i regulaminy 
Zachodniopomorskiego Związku Badmintona, w tym:
a -  Zgłaszający oświadcza, że zgłoszeni zawodnicy są zdrowi i są zdolni do udziału w turnieju oraz są 
ubezpieczeni podczas udziału w turnieju.
b -  Zawodnicy startują na ryzyko i odpowiedzialność zgłaszającego.
2.  Lotki – plastikowe – zapewnia organizator.
3. Osoby poruszające się publicznymi środkami lokomocji (PKP, PKS) mogą skontaktować się co najmniej 3 
dni przed turniejem z organizatorem, w celu zorganizowania (płatnego) grupowego przewozu z Chociwla do 
Dobrej (i z powrotem, po turnieju). 
5.  Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa się w zgodzie z powszechnie obowiązującym 
prawem, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych.
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