REGULAMIN

Otwartej Badmintonowej Amatorskiej Ligi - Łaziska 2021
w skrócie: „OBAL COVID 2021 w Łaziskach”
§ 1. ORGANIZATOR:
Wojciech Drwięga (z-ca Dyr. MOSiR) – reprezentujący Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach
Górnych we współpracy z Pomorską Federacją Sportu, Fundacją Pracowniczą PROEKO, AZS Katowice.

§ 2. TERMIN i MIEJSCE:
1. Cykl ligowych rozgrywek badmintona w skrócie „OBAL COVID 2021 w Łaziskach” zostanie rozegrany na
terenie Hali Sportowej MOSiR Łaziska Górne ul. Ogrodowa 50 w niedziele, w cyklu spotkań, począwszy od
30.05.2021 (niedziela) zawsze od 10:00
2. Szczegóły – Wojciech Drwięga - telefonicznie: 511 078 472 lub e-mail: wojciechdrwiega@wp.pl

Zapisy do każdych rozgrywek Ligi mogą odbywać się przez cały czas jej trwania i można do niej
przystąpić w dowolnym momencie. Zapisy do rozgrywek zawsze do piątku poprzedzającego
niedzielną ligę SMS: - 511 078 472.
3. Celem rywalizacji w „OBAL COVID 2021” 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. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA„OBAL COVID 2021”: (obowiązuje czasowo)
1. Osoby uczestniczące w „OBAL COVID 2021” muszą przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów
sanitarnych dotyczących pandemii, m.in. przychodząc do Hali przy ul. Ogrodowej 50 i poruszając się po
obiekcie, zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.
2. Zawodnicy przychodzą na godzinę 9:45 i od tej godziny do 10:10 będą wpuszczani na obiekt.
3. Sugeruje się zawodnikom przyjście na obiekt w stroju sportowym oraz posiadanie zmiennego obuwia.
W Hali nie ma możliwości korzystania z szatni ani prysznicy, poza wyznaczonymi toaletami (WC).
4. Po wejściu grupy na obiekt, osoby, które się spóźnią nie zostaną dopuszczone do rywalizacji.
5. Przy wejściu zewnętrznym do hali uczestnicy obowiązkowo dezynfekują ręce, przy wejściu na obiekt będzie
im mierzona temperatura. Stan podwyższonej temperatury uniemożliwia uczestnictwo w rozgrywkach.
6. Przy wejściu uczestnicy wypisują oświadczenie COVID19.
7. W holu, przed wejściem na halę, zawodnicy mogą przebrać obuwie zmienne i ponownie zdezynfekować
ręce, po czym wchodzą na salę, gdzie wydzielone są jednoosobowe miejsca do pozostawienia torby, obuwia
oraz ewentualnie własnej wody. W tych miejscach można również przebrać obuwie zmienne.
8. Zawodnicy korzystają z przygotowanego przed zajęciami przez obsługę hali sprzętu. Uczestnicy
samodzielnie poddają dezynfekcji własny sprzęt (rakietki, lotki oraz inny drobny sprzęt sportowy) przed i w
trakcie rozgrywek. Dla bezpieczeństwa, można oznaczyć własne lotki.
9. Dezynfekcję sprzętu sportowego typu siatki przed i po rozgrywkach przeprowadza obsługa obiektu.
10. Oznaki przyjaźni ograniczamy do minimum (wystarczy np. podniesiona dłoń dla okazania szacunku dla
przeciwnika lub dotknięcie rakietkami).

§ 4. UCZESTNICTWO:
1. W rozgrywkach „OBAL COVID 2021” mogą wziąć udział wszyscy chętni, z wyjątkiem zawodników
posiadających licencję badmintona co najmniej od 3 lat. Dopuszcza się również możliwość startu w Lidze
zawodników w kategoriach młodzieżowych (w przypadku łagodzenia obostrzeń).
2. Po zakończeniu sezonu ligowego pierwsze dwa miejsca rankingu AMATOR B oraz osoby, które zwyciężyły
w jednym z ligowych spotkań w tej kategorii, w kolejnym sezonie nie mogą grać ponownie w kategorii
AMATOR B. Zwycięzca kategorii AMATOR A, w kolejnym sezonie nie powinien grać w tej kategorii.
3. Zawodnik może zmienić kategorie w kolejnych rozgrywkach ligowych (ranking od „0”)
4. Przewiduje się możliwość odpłatności za udział w rozgrywkach – „wpisowe”, płatne w dniu rozgrywek.
5. Przystąpienie zawodnika do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją zasad i reguł zawartych w
Regulaminie rozgrywek ligowych pod nazwą „OBAL COVID 2021 w Łaziskach”.
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§ 4. RANKING:
W związku z rozwijającą się sytuacją COVID w sezonie 2021 może być prowadzony ranking
zawodników grających w łaziskiej lidze (niepewność realizacji kalendarza turniejowego).
Prawdopodobny terminarz rozgrywek – 6 spotkań ligowych
1)
„COVID-owa MAJÓWKA 2021” – 30 maj ,
2)
„OBAL COVID 2021 NA DZIEŃ DZIECKA ” 13 czerwiec ,
3)
„OBAL COVID 2021 w lecie” – 4 lipiec,
4)
„OBAL COVID 2021 na koniec wakacji- 29 sierpień/5 wrzesień
5)
„OBAL COVID 2021 w Dniu Niepodległości” – 8 listopad,
6)
„OBAL COVID 2021 w Wigilię” – 12 grudzień.
W przypadku funkcjonowania Rankingu wliczane do niego będą najlepsze wyniki Zawodnika
uzyskane w 5 spotkaniach ligowych (z 7 możliwych do uczestnictwa).
Aby zawodnik mógł być sklasyfikowany w Rankingu na koniec sezonu ligowego „OBAL COVID
w Łaziskach” musi wziąć udział w co najmniej 3 spotkaniach ligowych.
Za zajęcie I miejsca w danym spotkaniu ligowym zawodnik otrzymuje 50 pkt, za miejsce II – 48,
za III – 46, za pozostałe o 1 punkt mniej.
Za udział zawodnik otrzymuje, bez względu na zajęte miejsce 5 punktów, maksymalnie w pięciu
turniejach (max. 25 punktów)
§ 5. PRZEPROWADZENIE ROZGRYWEK:

1. Rozgrywki będą prowadzone jednocześnie na 7 kortach.
2. Rozgrywki mogą być rozegrane systemami: „ każdy z każdym”, w grupach, pucharowo, do dwóch
przegranych lub systemem mieszanym. W zależności od ilości zgłoszeń, możliwy podział na kategorie:
1. KOBIETY OPEN, 2. MĘŻCZYŹNI OPEN, 3. SENIORZY + 45, 4. AMATOR „A”.
5. AMATOR „B” (NOWICJUSZ). W miarę rozwoju sytuacji COVID: 6. JUNIOR MŁODSZY (do 11 lat),
7. JUNIOR STARSZY (+ 11 lat).
3. Organizator zapewnia lotki żółte: YONEX MAVIS 2000 lub YONEX MAVIS 350 – pasek zielony lub
niebieski. W kategorii M - OPEN obowiązują lotki rankingowe z wszystkimi konsekwencjami ich używania
(sprzątanie kortu, własne lotki). W pozostałych kategoriach możliwa gra lotką rankingową za zgodą obu
stron, z wszystkimi konsekwencjami ich używania (samodzielne sprzątanie). Lotka rankingowa może
obowiązywać w innych kategoriach – po uzgodnieniu tego faktu przed rozpoczęciem danego spotkania
ligowego.
4. System przeprowadzenia danej ligi ustala Organizator w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.
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.. Długość seta (21, 15 lub11) 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 III miejsce. Mecz
finałowy – to miejsca 1-2. Gramy o wszystkie miejsca.
7. Kolejność miejsc w rozgrywkach grupowych ustalana jest następująco:
 duże punkty (2 pkt. zwycięstwo, 0 pkt. porażka, -1 pkt. walkower lub nieprzystąpienie do meczu),
 stosunek setów w grupie
 ilość zdobytych setów w grupie
 małe punkty w poszczególnych setach w grupie
 bilans bezpośrednich pojedynków w grupie
 ranking „OBAL COVID w Łaziskach 2021”
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek w trakcie rozgrywania Ligi.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstawienia zawodników zgodnie z rankingiem. Wprzypadku braku
rankingu – pod uwagę mogą być brane wyniki poprzednich rozgrywek ligowych,
10. Mecze sędziują grający zawodnicy, (najczęściej przegrywający).
11. Losowanie przeprowadza Organizator / Sędzia Główny.
12. Zawodnicy za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary (statuetki) i/lub
dyplomy. Możliwe są również nagrody rzeczowe – sponsorzy.
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§ 5. UBEZPIECZENIE I BEZPIECZEŃSTWO:
1. Potwierdzenie udziału w lidze świadczy o dobrym stanie zdrowia uczestniczących zawodników.
2. Każdy zawodnik uczestniczy w lidze na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki losowe zawodników zaistniałe w czasie gry. Uczestnicy zawodów
ubezpieczają się we własnym zakresie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników zaginione w trakcie trwania
zawodów (pozostawione w szatni, korcie).

§ 6. UWAGI KOŃCOWE:
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Koszty związane z udziałem w zawodach: dojazd, ubezpieczenie, itp. pokrywają uczestnicy.
Sędziego Głównego powołuje Organizator.
Wszelkie sprawy sporne, nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
W przypadku nie przestrzegania regulaminu ligi, procedur COVID, przepisów gry Organizator ma prawo
do weryfikacji wyniku meczu lub dyskwalifikacji zawodnika z ligi.
Każdy uczestnik ligi jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość niniejszego
Regulaminu nie będzie uznawana przez Organizatora za argument w ewentualnych kwestiach spornych.
Zawodnik, podając dane osobowe w zgłoszeniu SMS, oświadcza, że: są one zgodne z prawdą i wyraża
zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018 poz.
1000) przez Organizatora w celach związanych z turniejem (RODO)
Podczas Turnieju wykonywane będą zdjęcia prezentowane na stronie www.mosir.laziska.pl
Każdy zawodnik ma prawo żądania nie publikowania lub usunięcia ze strony MOSiR zdjęć ze swoim
wizerunkiem. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem przed zawodami. (RODO).
Nazwiska i imiona zawodników – tylko zwycięzców – będą publikowane na stronie MOSiR i FB. Każdy
zawodnik – zwycięzca ma prawo żądania nie publikowania lub usunięcia ze strony MOSiR swoich danych .
Interpretacja Regulaminu oraz wszelkie sprawy nieuregulowane Regulaminem są zastrzeżone dla
Organizatora.
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