MISTRZOSTWA GORLIC
AMATORÓW W BADMINTONIE
CEL:
- udział w projekcie „Cykl turniejów na 100-lecie odzyskania niepodległości”
Fundacji Narodowy Badminton,
- propagowanie gry w badmintona,
- podniesienie sprawności fizycznej i koordynacji osób nie uprawiających czynnie
sportu,
- propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu
TERMIN:
9.11.2019 (sobota) godz. 9.00 – początek turnieju
Boiska udostępnione będą od godziny 8.30.
Poszczególne kategorie będą rozpoczynały się systematycznie w ciągu trwania
turnieju.
TERMIN ZGŁOSZEŃ:
7.11.2019 (czwartek) do godziny 22.00.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać e-mailem: dzialsportu@osir.gorlice.pl
Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na poniższym formularzu.
MIEJSCE:
Gorlice, Hala Sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 9,
(udostępnionych 7 boisk)
KATEGORIE TURNIEJU:
- singiel mężczyzn 18-45 lat
- singiel mężczyzn 45+
- singiel kobiet 18-40 lat
- singiel kobiet 40+
- debel
- mixt
Każdy zawodnik musi posiadać ukończone 18 lat i może startować w trzech
kategoriach tj. singiel, debel i mixt.
Zawodnik starszy może grać w kategorii młodszej.
SYSTEM ROZGRYWEK:
- zostanie ustalony przez organizatora po zamknięciu listy zgłoszeń i będzie
zapewniał zawodnikowi rozegranie minimum dwóch gier singlowych i min. 1 w
debel i mixt.
- aby dana gra była rozgrywana muszą być zgłoszone do niej min. 4 osoby
w singlu i 4 pary (debel,mixt).

- mecze do 2 wygranych setów do 21 punktów w secie lub do 15 w przypadku
dużej ilości zgłoszeń.
- turniej rozgrywany zgodnie z przepisami Polskiego Związku Badmintona.
LOTKI:
- organizator zabezpiecza lotki syntetyczne,
- zawodnicy mogą dostarczyć własne lotki piórowe - obowiązuje ranking lotek
PZBad.
OPŁATA STARTOWA W KATEGORIACH INDYWIDUALNYCH:
15 zł za start w turnieju w 1 kategorii,
20 zł. za start w kat. indywidualnej + mixt,
25 zł za start w kat. indywidualnej + mixt + debel
Opłata startowa jest dokonywana bezpośrednio przed turniejem u organizatora.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- posiadanie aktualnych badań sportowo-lekarskich lub oświadczenie
o stanie zdrowia,
- prawo startu w turnieju mają wyłącznie amatorzy
- posiadanie przepisowego sprzętu i ubioru sportowego
- wypełnienie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych RODO. Dane osobowe będą przetwarzane w celach
marketingowych, a ich podanie ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do
udziału w zawodach. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Gorlicach.
OPIEKA MEDYCZNA:
- zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
- organizator zabezpiecza opiekę pielęgniarską.
NAGRODY:
- zdobywcy miejsc 1-3 w każdej kategorii otrzymują medale, dyplomy i nagrody
rzeczowe.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- interpretacja regulaminu zawodów przysługuje organizatorowi
- dodatkowych informacji udziela Dział Organizacji Imprez tel. 605 232 730 lub email:
dzialsportu@osir.gorlice.pl

