
VIII Wielkoorkiestrowy Turniej Badmintona

PRZEJRZYJ NA OCZY 

Zagramy już po raz ósmy dla WOŚP!  Tym razem dla zapewnienia
najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci

PRAWO GRY:

Turniej ma charakter otwarty – jest dostępny dla wszystkich chętnych. 

MIEJSCE: Hala Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie, ul. Dworcowa 26a - 7 kortów.

TERMIN:

29.01.2022 r. (sobota)

Rozpoczęcie gier - godz. 9:00 (korty udostępnione będą od godziny 8:30)

Otwarcie turnieju - 8:50

Przeprowadzenie rozgrywek 9:00 – 18:00 (poszczególne kategorie będą rozpoczynały się 
systematycznie w ciągu trwania turnieju). 

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 

26.01.2022 r. (ŚRODA) do godziny 24:00. 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać e-mailem: marian.stelter@tlen.pl

W zgłoszeniu należy wskazać grę lub gry, w których zawodnik chce wziąć udział oraz dane 
partnera, z którym zamierza wystąpić, jeśli zgłasza się do gier podwójnych. 

KATEGORIE TURNIEJU:

- Gra pojedyncza chłopców i dziewcząt  U15

- Gra podwójna U15 (chłopcy i dziewczęta, dowolne zestawienie par)

- Gra pojedyncza kobiet OPEN

- Gra pojedyncza mężczyzn OPEN

- Gra podwójna OPEN (dowolne zestawienie par)

- Gra pojedyncza RADOSNY AMATOR (mężczyźni i kobiety) 

- Gra podwójna RADOSNY AMATOR (dowolne zestawienie par)



Definicje:

- kat. OPEN – wszyscy zawodnicy, bez ograniczeń

- kat. RADOSNY AMATOR - zawodnicy początkujący, grający rekreacyjnie.

W przypadku zaistnienia niejasności o stopniu zaawansowania zawodnika, o przypisaniu do 
danej kategorii decyduje sędzia w porozumieniu z organizatorem.

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. 5 zawodników lub 3
pary 

- spotkania rozgrywane będą według systemu do 2 wygranych setów, granych do 21 pkt. 

- mecz o 3 miejsce będzie rozgrywany.

SĘDZIA GŁÓWNY: Marian Stelter (tel. 500 628 596, marian.stelter@tlen.pl) 

LOTKI:

Lotki syntetyczne zapewnia organizator. Istnieje możliwość grania własnymi lotkami 
piórowymi. W przypadku zgłoszenia chęci grania lotką piórową, zawodnik zgłaszający 
zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość lotek do rozegrania pojedynku. 

OPŁATA STARTOWA: 

30 zł od osoby za jedną grę; 60 zł za udział w 2 grach – kat. U15

50 zł od osoby za jedną grę; 100 zł za udział w 2 grach – pozostali. 

Opłaty startowej należy dokonać u organizatora w trakcie turnieju do puszki WOŚP.

OPIEKA MEDYCZNA: 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na 
zdrowiu zawodników biorących udział w turnieju

- zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność

- na hali będzie obecny ratownik medyczny.

NAGRODY: 

w miarę możliwości organizatora.



INNE POSTANOWIENIA:

- 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 i organizatorów turnieju.

- wszelkie sprawy sporne zawodów rozstrzyga sędzia główny lub organizator.

- turniej przeprowadzony będzie w ramach reżimu sanitarnego związanego z Covid-19 
zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2021 r. z późn. zm. w 
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenie się 
wirusem.

DODATKOWE ATRAKCJE:

- licytacje (koszulki WOŚP, gadżety WOŚP, tort, pizza, kosz wędlin i inne)

- kawa, herbata, ciastka

ORGANIZATOR: 

Sianowskie Stowarzyszenie Badmintona - Marcin Grzywacz

 (tel. 509-964-755), zpmgrzywacz@interia.pl

Gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej! 


	PRZEJRZYJ NA OCZY
	Zagramy już po raz ósmy dla WOŚP! Tym razem dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci


