Komunikat
III Memoriał Sylwestra Rozdżestwieńskiego w Badmintona
TURNIEJ ZALICZANY DO RANKINGU

PAB.org.pl oraz VICTOR GP POWIATU SOCHACZEWSKEIGO 2018
I. ORGANIZATOR:
Badminton Sochaczew
Stowarzyszenie „Przez Sport w Przyszłość”
II. WSPÓŁORGANIZATORZY/PARTNERZY:
GOSiR w Teresinie
Gmina Teresin
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
III. TERMIN I MIEJSCE:
Termin: 6.10.2018 (sobota)
Miejsce: Hala Sportowa GOSiR w Teresinie
96-515 Teresin al. XX-Lecia 1A
IV. UCZESTNICTWO/KATEGORIE
Turniej ma charakter otwarty i jest dostępny dla wszystkich chętnych. Zawodnik może
startować max w 2-ch kategoriach w danym turnieju. Szczegółowe zasady dopuszczenia do gry
dostępne są na stronie: www.pab.org.pl
Singiel mężczyzn Open kat. A (zaawansowany)
Singiel mężczyzn Open kat. B (średnio zaawansowany)
Singiel mężczyzn Open kat. C (początkujący)
Singiel mężczyzn 45+
Singiel mężczyzn 50+
Singiel kobiet
Debel mężczyzn Open
Debel kobiet
Mixt

V. PROGRAM:
Godzina rozpoczęcia turnieju: 8:30
Godziny rozpoczęcia poszczególnych kategorii opublikowane zostaną w Internecie na stronie
https://www.tournamentsoftware.com w czwartek przed turniejem późnym wieczorem
VI. SYSTEM ROZGRYWEK:
System rozgrywania turnieju – grupowo-pucharowy, uzależniony jest od ilości zgłoszeń – minimalna
ilość zgłoszeń w grupie – 3
W grupach mecz trwa do 2 wygranych setów do 21 pkt. z grup do dalszych gier awansują-wszyscy !!!
Po wyjściu z grup gramy systemem pucharowym. Zawodnicy z miejsc 1,2 grają I,II,II set do 21 pkt., a
zawodnicy z miejsc 3,4 set I,II,III do 15 pkt.

Rodzaj gier: pojedyncze i podwójne
Turniej będzie rozgrywany lotkami dostarczonymi przez uczestników (kolejność wg rankingu PZBad)
Klasyfikacja indywidualna w każdej kategorii
VII. OPŁATY STARTOWE:
40 zł od osoby za start w 1 kategorii, 70 zł od osoby za start w 2 kategoriach, poprzez sklep internetowy
na stronie http://badzio.pl/sklep, bezpośrednio na rachunek bankowy mBank: 32 1140 2004 0000 3902
4442 3050 w tytule proszę podać imię i nazwisko, wpłaty należy dokonać do środy 3.10.2018 r.
W dniu zawodów bezpośrednio przed turniejem u organizatora 50,00 zł osoba za start w 1 kategorii,
80 zł od osoby za start w 2 kategoriach
VIII. NAGRODY:
Pamiątkowe puchary za 1 miejsca w każdej kategorii
Pamiątkowe medale i dyplomy za miejsca 1 – 3 w każdej kategorii
Wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe w
tym rakieta, lotki, koszulki do badmintona firmy VICTOR
IX. ZGŁOSZENIA:
Do godz.20:00 ( środa ) 3.10.2018 r. – poprzez wypełnienie formularza na stronie:
http://www.badzio.pl
Ze względu na możliwości techniczne obiektu ilość uczestników została ograniczona nieprzekraczalni
do 80 osób! Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zgłoszone po przekroczeniu limitu wpadają na listę
rezerwową.
X. SPRAWY TECHNICZNE:
Zawodnik może grać tylko w jednej kategorii „singiel mężczyzn open A lub B lub C”
Zawody przeprowadzone będą na 7 lub 8 kortach
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora Turnieju.
W sprawach spornych, lub nie ujętych w regulaminie, decydują organizatorzy i sędzia główny
zawodów. Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Poczęstunek podczas turnieju
XI. INNE:
Organizator nie zapewnia opieki medycznej, zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione na sali lub w przebieralniach
Wszystkie dodatkowe informacje u organizatora zawodów:
Sebastian Wiśniewski, email: badzio@badzio.pl , tel. 608 527 667

XII. PATRONAT MEDIALNY:
http://www.facebook.com/lotka
http://www.badzio.pl
http://www.pswp.e-sochaczew.pl
TuSochaczew.pl
Radio Sochaczew
Echo Powiatu
Ziemia Sochaczewska
http://www.badminton.pl/
XIV. DOJAZD:
Dojazd Autostradą A2, w Wiskitkach kierujemy się w stronę Sochaczewa. Po przejechaniu 6,5 km - w
Aleksandrowie skręcamy w prawo na Paprotnie, jedziemy 10 km do Teresina.
Dojazd z drogi krajowej 92 (stara 2) jadąc od Warszawy w Paprotni przy hotelu Kuźnia Napoleońska
skręcamy w lewo do Teresina i po przejechaniu 2 km skręcamy w prawo.

Partnerzy:

