
Turniej Badmintona Amatorów - Kołobrzeg 10 stycznia 2021
Pod Honorowym Patronatem Starosty Kołobrzeskiego

Tomasza Tamborskiego
Cały dochód z wpisowego przeznaczamy na rzecz 29 Finału WOŚP

REGULAMIN
1. CELE:

- Zbiórka pieniędzy na rzecz 29 Finału WOŚP 
- Popularyzacja badmintona w regionie
- Integracja środowiska 
- Propagowanie aktywnego wypoczynku
ORGANIZATOR:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu 
TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU: 10 stycznia 2021
Sala OPP ( pięć  kortów)
78-100 Kołobrzeg ul. Mazowiecka 1
Korty udostępnione będą od godz. 8,00
Serwis sprzętowy - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZiBA Zbigniew Zięba
Ramy turnieju - 10.01 (niedziela) 2021
Korty udostępnione będą od godz. 8,00
godz.   8.00 – 8.40 weryfikacja zawodników do turnieju
godz.   9.00 – rozpoczęcie turnieju w wszystkich kategoriach
godz. 17.30 – wręczanie medali i losowanie nagród – godzina może ulec zmianie
TERMIN ZGŁOSZEŃ:
Termin zgłoszeń mija w dniu:07.01.2021 (czwartek) o godz. 22,00.
Zgłoszenia można nadsyłać wcześnie e-mailem na adres: rit.umirka@wp.pl     
lub sms na numer 608 331 363. 
W zgłoszeniu należy podać:

a) Imię i nazwisko, miejscowość, datę urodzenia.
b) Wskazać grę lub gry, w których chce wystąpić zawodnik oraz partnera, z którym zamierza 

wystąpić, jeśli zgłasza się do gier podwójnych.
UWAGA! Poszczególne kategorie będą rozpoczynały się systematycznie w ciągu trwania turnieju

KATEGORIE:
- gra pojedyncza kobiet, mężczyzn
1. gra pojedyncza do 35 lat
2. gra pojedyncza lat 35+
3. gra pojedyncza lat 50+
4. gra pojedyncza lat 60+
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- gra podwójna kobiet, mężczyzn i mieszana
1. gra podwójna do lat 90
2. gra podwójna lat 90+
3. gra podwójna lat 100+

PRAWO GRY w TURNIEJU AMATORÓW:
W zawodach mogą grać jedynie zawodnicy, którzy od dnia 1.09.2015 roku nie byli klasyfikowani w
rankingu Polskiego Związku Badmintona i nie widnieją w dniu turnieju w ewidencji zawodników 
Polskiego Związku Badmintona.
Zawodnik/czka starszy/a może grać w kategorii młodszej.
Zawodnik /czka może grać maksimum w trzech rodzajach gier.
- gra pojedyncza kobiet, mężczyzn, radosny amator” – „uczę się grać” 

1. gra pojedyncza – do lat 15,
2. gra pojedyncza – lat 15+
3. gra pojedyncza – lat 35+

Kategoria „radosny amator”
- przeznaczona dla osób początkująco – rekreacyjnych.
W tej kategorii mogą grać jedynie zawodnicy, którzy rozpoczęli przygodę z badmintonem  po 
1.09.2020 roku i nie wygrali turnieju badmintona w jakiejkolwiek kategorii.
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. 3 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:

 medale i dyplomy dla każdego uczestnika, nagrody rzeczowe losowane.
OPŁATA STARTOWA:

 30,00 PLN od osoby za grę w kategorii pojedynczej,
 20,00 PLN od osoby za grę kategorii podwójnej,

Opłatę startową należy dokonać u przed rozpoczęciem turnieju.

UWAGI ORGANIZATORA:
- Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników turnieju oraz nie ubezpiecza 
uczestników od nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania zawodów.
- Zawodnik zainteresowany ubezpieczeniem powinien zrobić to we własnym zakresie.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenie się wirusem.
- Turniej odbędzie się bez udziału publiczności, zgodnie z zaleceniami PZBad. dot. epidemii .
-  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 Kabacińskie - mail: rit.umirka@wp.pl 
Tel. kom 608 331 363
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