KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
GRAND PRIX ZABRZA AMATORÓW
w BADMINTONIE
ZABRZE, 07 PAŹDZIERNIK 2018 r
1. ORGANIZATOR: MultiSport Zabrze.
2. CEL:


Promocja i popularyzacja badmintona w Zabrzu



Integracja sympatyków badmintona



Wyłonienie najlepszych zawodników w Grand Prix Zabrza w 2018 r.



Wzbudzanie i rozwijanie potrzeby racjonalnej troski o własne zdrowie i sprawność
fizyczną, rozwijanie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym.

3. TERMIN ZAWODÓW:




Pierwszy turniej
Drugi turniej
Trzeci turniej

- 07 październik 2018 r.
- 10 listopad 2018 r.
- 2 grudzień 2018 r. - Finał

4. MIEJSCE ZAWODÓW: Wszystkie turnieje rozegrane zostaną na hali MultiSport Zabrze,
ul. Gagarina 2
8. KATEGORIE WIEKOWE :
gra pojedyncza do lat 12 - (oddzielnie dziewczynki i chłopcy)
gra pojedyncza do lat 18 - (oddzielnie dziewczynki i chłopcy)
gra pojedyncza mężczyzn do lat 35
gra pojedyncza mężczyzn 35+
gra pojedyncza kobiet open
gra pojedyncza „amator raz do roku”
Każdy zawodnik/czka może zapisać się tylko do jednej kategorii wiekowej. Organizator zastrzega sobie
możliwość przeniesienia zawodnika między kategoriami.

9. SYSTEM ROZGRYWEK:
 System rozgrywek grupowo-pucharowy lub pucharowy, uzależniony będzie od ilości
zgłoszeń do poszczególnych kategorii ( minimalna ilość uczestników w danej kategorii
wynosi min 3 zawodników/czek).








Rozgrywki prowadzone do dwóch wygranych setów ( punktacja zostanie ustalona
bezpośrednio przed turniejem, będzie uzależniona od ilości zgłoszonych zawodników/czek
do zawodów).
Kolejność miejsc w rozgrywkach grupowych będzie prowadzona następująco:
a. Duże punkty ( 2 pkt zwycięstwo, 0 pkt porażka, 1 pkt wygrana po walkowerze );
b. Stosunek setów;
c. Różnica zdobytych punktów;
d. Bilans bezpośrednich pojedynków;
Grającym zawodnikom mecze mogą sędziować inni zawodnicy uczestniczący w turnieju.
Zawodnicy grają lotkami zgodnie z klasyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej
PZBad – organizator zapewnia do gry lotki nylonowe.

10. RANKING
 W cyklu Grand Prix Zabrza Amatorów w badmintonie będzie prowadzony ranking
zawodników/zawodniczek.
 Odbędą się 3 turnieje w każdym z nich przyznawane będą punkty za zajęte miejsca:
a. Pierwsze miejsce – 180 pkt;
b. Drugie miejsce - 140 pkt;
c. Trzecie miejsce – 100 pkt;
d. Czwarte miejsce – 60 pkt;
e. Każde następne miejsce o 10 punktów mniej – do miejsca ósmego.
 O kolejności w rankingu będzie decydował:
a. Suma zdobytych punktów w 3 turniejach;
b. Ilość udziałów w turniejach;
c. Ilość najwyższych lokat w turniejach;

11. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 W GRAND PRIX Zabrza Amatorów w badmintonie mogą brać udział dzieci, młodzież i
osoby dorosłe – osoby, które nigdy nie posiadały licencji zawodniczej,
 Zapisy do turnieju do każdego CZWARTKU poprzedzającego zawody w formie
elektronicznej na adres mailowy – recepcja@multisportzabrze.pl
w zgłoszeniu należy podać:
 imię i nazwisko,
 kategorię wiekową.
 posiadanie sprzętu sportowego do badmintona - strój, obuwie, rakieta do badmintona,
(organizator zapewnia lotki do gry nylonowe)
 podpisanie przed rozpoczęciem gier oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do udziału w zawodach sportowych,
 opłacenie wpisowego w wysokości 20zł dla zawodników powyżej 18 roku życia
oraz 10 zł dla zawodników do 18 roku życia.

12. NAGRODY:
Medale i dyplomy – za miejsca I-III w grach pojedynczych
Nagrody rzeczowe wg możliwości organizatora
13. BEZPIECZEŃSTWO:
 Potwierdzenie udziału w zawodach świadczy o dobrym stanie zdrowia uczestniczących
zawodników.
 Każdy zawodnik uczestniczy w turnieju na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni
uczestnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zawodników zaistniałe w czasie gry.
Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników zaginione w
trakcie trwania zawodów.

14. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZEPROWADZENIE ZAWODÓW:
Ewa Lesiuk, tel. 607 510 168
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym komunikacie decyduje organizator oraz sędzia
zawodów.
Podczas Turnieju wykonywane będą zdjęcia. Po zakończeniu zawodów będą one opublikowane
wraz z wynikami na stronie organizatorów zawodów - www.multisportzabrze.pl oraz na fanpagu
klubu - www.facebook.com/multisportzabrze. Każdy zawodnik może zakazać publikacji zdjęć ze
swoim wizerunkiem lub żądać ich usunięcia z ww. stron. W tym celu należy skontaktować się z
organizatorem lub powiadomić go o tym przed rozpoczęciem zwodów.

ZAPRASZAMY

