MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W BADMINTONIE

1.Termin:19 maja 2019 godz. 12.00. Przewidywany termin zakończenia 17.00
2. Organizator: Pomorski Okręgowy Związek Badmintona oraz Hel jako miasto
partnerskie.
3.Miejsce: Miejska Hala Sportowo-Widowiskowa w Helu ul. Wuja Klemensa 1.
4. Rodzaje i system gier: system gier określi sędzia główny po zamknięciu listy
zgłoszeń.
Turniej rozegrany zostanie na 6 kortach w poniższych kategoriach:
1. młodzik młodszy / urodzeni 2006 i młodsi / jedynie gra pojedyncza
2. młodzik / urodzeni 2004-2005 / gry pojedyncze, podwójne, mieszane
3. junior młodszy / urodzeni 2002-2003 / gry pojedyncze, podwójne, mieszane
4. junior / urodzeniu 2000 - 2001 / gra pojedyncze, podwójne, mieszane
5. Zgłoszenia oraz warunki uczestnictwa:
a) do 15 maja na adres mail:KomarLukasz@interia.pl w treści: Imię i nazwisko
oraz rok urodzenia zawodnika/zawodniczki, rodzaj gry, partner, przynależność
klubowa. Zawodnik / zawodniczka może brać udział maksymalnie w dwóch grach /
gra pojedyncza + gra podwójna / mieszana lub w grze podwójnej i grze mieszanej
b) obowiązkowy sprzęt: strój i obuwie sportowe z niebrudząca podeszwą, własną
rakietką. Lotki plastikowe zapewnia organizator.
6.Wpisowe
nie obowiązuje
7. Nagrody
Za miejsca I-III medale, dyplomy oraz nagrody w według możliwości organizatora.
Nie rozgrywa się spotkań o 3-cie miejsce.
8. Badania lekarskie i stan zdrowia
Organizator zapewnia doraźną pomoc medyczną.
9. Wyniki turnieju są podstawą powołania zawodnika / zawodniczki do Kadry
województwa pomorskiego.
10. W hali będzie czynna kawiarenka gorącymi / zimnymi napojami

11. Uwagi końcowe
a) sędzią głównym zawodów jest p. Łukasz Komar: adres mail:
KomarLukasz@interia.pl
b) gry sędziują osoby wyznaczone przez sędziego głównego
c) uczestnicy turnieju mają obowiązek zapoznać się z regulaminem turnieju oraz
regulaminem korzystania z hali sportowej oraz są zobowiązani do jego
przestrzegania, zachowania ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz stosowania się
do poleceń sędziego głównego oraz organizatorów.
d) za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiadają ich opiekunowie.
e) uczestnicy Turnieju ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody
wyrządzone z własnej winy.
f) organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności
względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią
przed, w trakcie lub po imprezie.
g) koszty przejazdów i wyżywienia pokrywają uczestnicy
h) dodatkowych informacji udziela; Krzysztof Englander tel. 503-333-195,
Norbert Górski tel. 694-533-389
i) sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zgodnie z przepisami PZBad.
j) organizator zastrzega sobie zmianę w treści regulaminu.
k) w sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Regulaminu sportowego na pierwsze półrocze 2019 PZBad.

