REGULAMIN
ŚWIĄTECZNEGO TURNIEJU BADMINTONA
§ 1. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych.
Osobą reprezentującą Organizatora jest Wojciech Drwięga – z-ca dyrektora MOSiR.
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§ 2. TERMIN, MIEJSCE, CEL:
Turniej zostanie rozegrany na terenie Hali Sportowej MOSiR Łaziska Górne ul. Ogrodowa 50
w dniu 8.04.2018 (niedziela) – 7 kortów. Początek Turnieju około 10.00.
Szczegóły i zapisy do dnia 7.04.2018 – tylko sms: 511 078 472
Celem Turnieju jest upowszechnienie zdrowego stylu życia, popularyzowanie olimpijskiej
dyscypliny sportowej oraz ukazanie badmintona jako dyscypliny sportu przyjaznej i dostępnej w
każdym wieku, jako dyscypliny dla wszystkich.
§ 3. UCZESTNICTWO:
W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni, z wyjątkiem zawodników zrzeszonych w klubach
sportowych lub sekcjach badmintona w okresie ostatnich 3 lat.
Przewiduje się odpłatność za udział w Turnieju – „wpisowe”, płatne w dniu zawodów.
Zawodnicy przy zapisach, na prośbę Organizatora, powinni przedstawić dokument tożsamości.
Przystąpienie zawodnika do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją zasad i reguł
zawartych w Regulaminie Świątecznego Turnieju Badmintona pn.: „ZAJĄCZEK 2018”.
§ 4. RANKING:

1. Sezon 2018 to kolejny rok, kiedy prowadzony będzie ranking zawodników Turniejów w Łaziskach.
W cyklu znajdzie się sześć Turniejów:
1)
„ZAJĄCZEK” – 8 kwiecień,
2)
Otwarte Mistrzostwa Łazisk – 13 maj,
3)
„LATO 2018” – 1 lipiec,
4)
„Koniec Wakacji” – 2 wrzesień
5)
„11 LISTOPAD” – 4 lub 18 listopad,
6)
„WIGILIA 2018” – 9 grudzień.
2. W każdym Turnieju przyznawane będą punkty za udział i zajęte miejsce.
3. W każdym turnieju będą podobne (porównywalne) kategorie wiekowe. Uczestnik może brać udział
tylko w jednej kategorii (w szczególnych wypadkach, za zgodą Organizatora, możliwy udział w
dwóch kategoriach).
4. Punkty za miejsca:
1)
Pierwsze miejsce – 50 pkt.,
2)
Drugie miejsce – 48 pkt.,
3)
Trzecie miejsce – 46 pkt.,
4)
Czwarte miejsce – 42 pkt., każde następne miejsce o 2 punkty mniej. 24 miejsce – to dwa
punkty, następni zawodnicy (każdy) otrzymuje maks. 1 punkt.
5. Za udział w zawodach każdy zawodnik otrzyma dodatkowo +10 pkt. (bez względu na miejsce).
6. Tworzony ranking ułatwi rozlosowywanie zawodników w poszczególnych kategoriach oraz
unormuje zasady punktacji i losowania.
§ 4. PRZEPROWADZENIE TURNIEJU „ZAJĄCZEK 2018”:
1. Rozgrywki będą prowadzone jednocześnie na 7 kortach.
2. Organizator zapewnia lotki żółte: YONEX MAVIS 2000 lub YONEX MAVIS 350 – pasek zielony lub
niebieski. W kategorii M - OPEN (5) obowiązują lotki rankingowe z wszystkimi konsekwencjami ich
używania (sprzątanie kortu). W pozostałych kategoriach możliwa gra lotką rankingową za zgodą obu stron.
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3. System przeprowadzenia zawodów ustala Organizator w zależności od ilości zgłoszonych zawodników

4. Turniej może być rozegrany systemami: „ każdy z każdym”, w grupach, pucharowo, do dwóch
przegranych lub systemem mieszanym. W zależności od ilości zgłoszeń, możliwy podział na
kategorie wiekowe: 1. JUNIOR, 2. ‘PIERWSZY RAZ” (rozpoczynający badmintonową przygodę),
3. NOWICJUSZ, 4. Kobiety - OPEN, 5. Mężczyźni OPEN, 6. Mężczyźni SENIOR + 45 lat.
5. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów (do 21, 15 lub 11 punktów), w przypadku
remisu w setach (1:1) o zwycięstwie decyduje trzeci set do 15 lub 11 punktów. Długość seta (21,
15, 11 punktów) zależna będzie od ilości zgłoszonych zawodników, o czym poinformuje
Organizator przed rozpoczęciem zawodów.
6. W systemie do 2 przegranych zawodnik z jedną porażką ma prawo gry maksymalnie o II miejsce.
7. Kolejność miejsc w rozgrywkach grupowych ustalana jest następująco:
 duże punkty (zwycięstwo - 2 pkt., porażka - 0 pkt., walkower - „-1” pkt.),
 stosunek setów,
 ilość zdobytych setów,
 bilans bezpośrednich pojedynków,
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek w trakcie turnieju.
9. Grupy lub pary będą losowane. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstawienia zawodników.
10. Mecze sędziują grający zawodnicy.
11. Losowanie/rozstawienie do pierwszego turnieju przeprowadza Organizator (Ranking 2017).
12. Zawodnicy za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary oraz
dyplomy. W każdym turnieju będą przyznawane nagrody rzeczowe za I miejsca w kategoriach
3,4,5,6. – sponsorzy. W podsumowaniu całego cyklu (grudzień) nagrody otrzymają zawodnicy w
każdej kategorii z miejsc I-IV + jedna losowana nagroda wśród pozostałych uczestników każdej z
kategorii (obecni na wszystkich turniejach cyklu).
§ 5. UBEZPIECZENIE I BEZPIECZEŃSTWO:
1. Potwierdzenie udziału w zawodach świadczy o dobrym stanie zdrowia uczestników.
2. Każdy zawodnik uczestniczy w Turnieju na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni zawodnicy
uczestniczą w Turnieju tylko w obecności rodziców lub prawnych opiekunów. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zawodników zaistniałe w czasie gry. Uczestnicy
zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator zapewnia tylko podstawowe środki
opatrunkowe (bandaż, plaster, okłady lodowe).
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników zaginione w trakcie
trwania zawodów (pozostawione w szatni, widowni, korcie).
§ 6. UWAGI KOŃCOWE:
1. Koszty związane z udziałem w zawodach: dojazd, ubezpieczenie, itp. pokrywają uczestnicy.
2. Sędziego Głównego powołuje Organizator.
3. Wszelkie sprawy sporne, nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
4. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu lub przepisów gry, Organizator zawodów w
porozumieniu z Sędzią Głównym zawodów ma prawo do weryfikacji wyniku meczu lub
dyskwalifikacji zawodnika z rozgrywek.
4. Każdy uczestnik turnieju jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem. Nieznajomość
niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez Organizatora za argument w ewentualnych
kwestiach spornych.
5. Zawodnik, podając dane osobowe przy zgłoszeniu, oświadcza, że: są one zgodne z prawdą i wyraża
zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Organizatora w celach związanych z Turniejem.
6. Podczas Turnieju wykonywane będą zdjęcia. Wyniki i zdjęcia będą prezentowane na stronie
www.mosir.laziska.pl Każdy zawodnik ma prawo żądania usunięcia ze strony MOSiR zdjęć ze
swoim wizerunkiem oraz danych. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem.
7. Interpretacja Regulaminu oraz wszelkie sprawy nieuregulowane Regulaminem są zastrzeżone dla
Organizatora.
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