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OTWARTE MISTRZOSTWA OSTROWA
WIELKOPOLSKIEGO W BADMINTONIE
O PUCHAR PREZYDENTA

Motto przewodnie:

„Badminton od lat 5 do 105”
1. Cel zawodów:
-

popularyzacja badmintona w środowisku lokalnym
wyłonienie Mistrzów Ostrowa Wielkopolskiego w grach pojedynczych,
podwójnych i mieszanych we wszystkich kategoriach wiekowych.

2. Organizator:
-

Ostrowskie Towarzystwo Badmintona – LOTKA
Miasto Ostrów Wielkopolski.

3. Czas i miejsce rozgrywania zawodów:
Zawody odbędą się w dniach 18 i 19 kwietnia 2015 r. w sali sportowej Gimnazjum
nr1 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej 51.
Początek gier dla kategorii dzieci, żaczki (tylko gry pojedyncze), młodzik mł.,
młodzik, junior mł. oraz junior – sobota 18 kwietnia od godziny 9.00.
Początek gier dla kategorii elita, senior +30, +40 i +50 – niedziela 19 kwietnia od
godziny 9.00.

4. Zgłoszenia:
Wszystkich zawodników prosimy o potwierdzenie udziału do 15 kwietnia
2015 r.(środa) do godziny 22.00!!!

tylko na adres: kar.pio@interia.pl

Zgłoszenia muszą zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko zawodnika lub zawodników w przypadku gier podwójnych
- rok urodzenia
- kategorie, w której chce grać.

ewentualne pytania – sędzia główny zawodów – tel. 519-128-516
5. Oficjalne otwarcie zawodów:
-

-

sobota godz. 11.00 – dzieci i młodzież
niedziela godz. 11.00 – elita i seniorzy

6. Regulamin zawodów:
-

-

-

-

zawody mają charakter otwarty, tzn., że udział w zawodach mogą wziąć
wszyscy chętni pasjonaci badmintona, zarówno zawodnicy zrzeszeni
w klubach, jak i amatorzy bez względu na wiek i płeć – nie obowiązują licencje
PZBad
w zawodach obowiązuje wpisowe 10zł od gry pojedynczej i 20zł za parę
w grach podwójnych (nie dotyczy zawodników OTB Lotka- dzieci i młodzież
uregulowanymi składkami)
zawody rozgrywane będą w następujących kategoriach:
SOBOTA
a) dzieci – klasy I i II
b) żaczki – klasy III i IV
c) młodzik młodszy
d) młodzik
e) junior młodszy
f) junior
NIEDZIELA
a) elita
b) senior +30 – rocznik 1975 – 1984
c) senior +40 – rocznik 1965 – 1974
d) senior +50 – rocznik 1964 i starsi
pary startują w kategorii zawodnika młodszego w odpowiednich przedziałach
wiekowych
dopuszcza się start zawodnika w kategorii wyższej w przedziale od młodzika
do elity i w kategorii niższej w przedziale od seniora do elity
każdy zawodnik może zagrać maksymalnie w dwóch grach różnego rodzaju tej
samej lub różnej kategorii wiekowej.

7. Nagrody:
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy i medale,
a zwycięzcy otrzymają puchary zgodnie z możliwościami organizatorów.

8. Ustalenia końcowe:
-

turniej rozgrywany będzie lotkami przygotowanymi przez organizatora –
YONEX MAVIS 350 – jednakże organizator dopuszcza możliwość gry innymi
lotkami z godnie z obowiązującymi przepisami PZBad

-

-

-

system rozgrywek dla poszczególnych kategorii ustala organizator według
ilości startujących zawodników i par – przewidywany grupowy lub grupowopucharowy
mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów do 21 punktów, przy
czym organizator zastrzega sobie prawo do zmiany punktowania w zależności
od ilości uczestników
każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
odpowiedzialność za dzieci biorące udział w zawodach ponoszą rodzice,
opiekunowie prawni lub opiekunowie prawni – trenerzy
wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy
organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione
lub skradzione.

Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator.
Rozstrzygnięcia te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

