
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY I REGULAMIN TURNIEJU BADMINTONA  

„OD JUNIORA DO SENIIORA”  

14 stycznia 2018r. 

 

I. ORGANIZATOR 

Organizator: AZS Uniwersytetu Śląskiego  

Patronat: Miasto  Katowice 

 

II. CEL 

1. Promocja i popularyzacja badmintona w Katowicach. 

2. Integracja sympatyków badmintona. 

3. Wyłonienie najlepszych zawodników w turnieju dzieci, młodzieży i dorosłych. 

4. Kształtowanie  i rozwijanie sprawności fizycznej. 

5. Rozwijanie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym. 

 

III. TERMIN ZAWODÓW 

1. 14 stycznia 2018 roku (niedziela). 

2. Rozpoczęcie gier:  9.30 dzieci kategoria U11, U13, U15; 

11.00 kategoria VIP 

11.00 kategoria pracownicy UŚ, rodzice dzieci AZS UŚ 

 

IV.  MIEJSCE ZAWODÓW 

1. Ośrodek Sportowy „Szopienice” ul. 11 Listopada 16, Katowice 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Przystąpienie zawodnika do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją zasad i reguł zawartych 

w regulaminie. 



2. Ważne badania lekarskie medycyny sportowej lub oświadczenie opiekuna prawnego o 

dobrym stanie zdrowia. 

3.  Wpisowe 10zł/zawodnik.  

 

 VI. PROGRAM ZAWODÓW 

1. Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach: 

a. Gra pojedyncza dziewcząt i chłopców U11 ( rocznik 2008 i młodsi) 

b. Gra pojedyncza dziewcząt i chłopców U13 (rocznik 2006-2007) 

c. Gra pojedyncza dziewcząt i chłopców U15 ( rocznik 2004-2005) 

d. Gra pojedyncza VIP 

e. Gra pojedyncza pracowników UŚ i rodziców członków AZS UŚ Katowice. 

2. Losowanie i rozstawienie zawodników w poszczególnych kategoriach przeprowadzi 

organizator zawodów w dniu 12.01.2018r 

3. Zapisy do turnieju do czwartku 11.01.2018r. w formie elektronicznej na adres mailowy: 

ewa.wnuk@poczta.fm. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zawodnika, nazwę klubu 

i rok urodzenia.  Kategoria VIP amator do 12.01.2018r. 

  

 VII. SYSTEM ROZGRYWEK  

1. System rozgrywek grupowy lub pucharowy, uzależniony od ilości zgłoszeń do poszczególnych 

kategorii. 

2. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów( punktacja będzie ustalona tuż przed 

turniejem, uzależniony od ilości zgłoszonych zawodników/ zawodniczek. 

3. Kolejność miejsc w rozgrywanych grupach będzie prowadzona następująco: 

a. Wygrany mecz 

b. Stosunek setów 

c. Różnica zdobytych punktów 

d. Bilans bezpośrednich pojedynków. 

4. Grającym zawodnikom mecze będą sędziować inni zawodnicy uczestniczący w turnieju. 

5. Organizator zapewnia lotki syntetyczne. Zawodnicy mogą grać lotkami piórkowymi jeśli obie 

strony wyrażą zgodę. Wtedy obowiązują lotki zgodnie z klasyfikacją zamieszczoną na stonie 

internetowej PZBad. 

mailto:ewa.wnuk@poczta.fm


VIII. NAGRODY 

1. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy i medale. 

2.  Nagrody rzeczowe będą rozlosowane podczas turnieju wśród wszystkich uczestników 

turnieju. 

  

IX. BEZPIECZEŃSTWO 

1. Potwierdzenie udziału w zawodach świadczy o dobrym stanie zdrowia uczestniczących 

zawodników. 

2. Każdy zawodnik uczestniczy w turnieju na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni 

zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodzica/ opiekuna prawnego/ trenera. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zawodników zaistniałe w czasie 

gry i na hali sportowej. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników zaginione w 

trakcie turnieju. 

X.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Podczas turnieju wykonywane będą zdjęcia.  Po zakończeniu zawodów będą one 

prezentowane wraz z wynikami na stronie organizatora wyników  www.azs.us.edu.pl oraz 

na https://www.facebook.com/azsusbadmintonteam/ . Każdy zawodnik może  żądać 

usunięcia z ww stron zdjęć ze swoim wizerunkiem oraz danych osobowych. W tym celu 

należy skontaktować się z organizatorem lub powiadomić go przed rozpoczęciem turnieju. 

2. Organizator zastrzega sobie zmiany systemu rozgrywek. 

3. W sprawach nie ujętych w niniejszym komunikacie decyduje Organizator. 

4. Osoba odpowiedzialna za organizację zawodów: Ewa Lesiuk tel. 607 510 168 

http://www.azs.us.edu.pl/

