
TURNIEJ AMATORÓW BADMINTONA O PUCHAR STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO 

 I PREZESA LKS TECHNIK GŁUBCZYCE 

 

I. CEL  

• Stwarzanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu  

• Popularyzacja badmintona  

• Krzewienie zdrowego trybu życia  

II. ORGANIZATOR  

• Starosta Głubczycki 

• Prezes LKS Technik Głubczyce 

• ZOKiS w Głubczycach 

III. TERMIN I MIEJSCE  

 1. 07.06.2014r. (sobota), godz. 9.00 hala ZOKiS – u   Głubczyce ul. Olimpijska  

IV. UCZESTNICTWO  

• wszyscy sympatycy badmintona – nie posiadający aktualnej licencji PZBad,  

V. KATEGORIE TURNIEJU:  

- singiel mężczyzn open  

- singiel mężczyzn 40+  

- singiel mężczyzn 55+  

- singiel kobiet open  

- debel mężczyzn  

- debel kobiet  

- mixt  

W przypadku, gdy w kategorii nie będzie minimum 3 zgłoszonych osób, kategorie zostaną połączone z 

innymi lub się nie odbędą.  Zawodnik / zawodniczka może grać w trzech różnych grach.  

VI. SYSTEM ROZGRYWEK:  

- zostanie ustalony przez organizatora po zamknięciu listy zgłoszeń i będzie zapewniał zawodnikowi 

rozegranie minimum dwóch gier w każdej kategorii, do której został zgłoszony.  

- aby dana gra była rozgrywana muszą być zgłoszone do niej min. 3 osoby lub 3 pary.  



- mecze odbywać się będą do 2 wygranych setów i do 15 lub21 punktów w secie (każda akcja za 

punkt). Uzależnione od frekwencji. - w przypadku zainteresowania organizator ma przygotowany 

zabawowy system rozgrywek – niespodzianka.  

VII. TERMIN ZGŁOSZEŃ:  

Zgłoszenia w dniu turnieju do 02.06.2014 nadsyłać e-mailem: leszek@technikglubczyce.pl 

 lub telefonicznie na nr. 661 034 495  

VIII. OPŁATA STARTOWA:  

20,00 PLN od zawodnika za start  od kategorii, w której będzie startował podczas turnieju.  

IX NAGRODY  

Zdobywcy miejsca I- III Puchary, dyplomy, oraz nagrody rzeczowe.  

VIII. PROGRAM MINUTOWY  

• 9.00 – zbiórka, rozgrzewka  

• 9.50 – oficjalne otwarcie zawodów  

• 10.00 – rozpoczęcie gier  

• ok. 15.00– oficjalne zakończenie zawodów  

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

• Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, organizator nie odpowiada za  

ewentualne wypadki  

• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki  

• Uczestników zawodów obowiązują przepisy PZBad i niniejszy regulamin  

• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu oraz do wprowadzania  

zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu zawodów  

• Wszystkie wiadomości (losowanie gier) dotyczące turnieju będą wywieszone na tablicy  

informacyjnej w dniu zawodów  

• System rozgrywek zostanie podany w dniu zawodów (uzależniony od ilości zawodników)  

• Organizator nie zapewnia lotek i rakiet na turniej, zawodnicy grają lotkami własnymi.  


