REGULAMIN TURNIEJU Grand Prix TKKF ”Uklejna” Myślenice 2018 r.

Turniej zaliczany do rankingu Polskich Amatorów Badmintona (www.pab.org.pl)
Turniej zaliczany do cyklu Grand Prix Małopolski
1. ORGANIZATOR - TKKF UKLEJNA Myślenice
2. MIEJSCE I TERMINY ROZPOCZĘCIE GIER
-Hala Sportowa w Stróży przy Gimnazjum nr 2, 32-431 Stróża:
-I runda 25 lutego 2018r.
-II runda 18 marca 2018r.
-III runda 15 kwietnia 2018r. (Mistrzostwa Myślenic)
-Rozpoczęcie gier godz. 09:00
-Korty udostępnione od godz. 8:30
-Turniej rozgrywany na 4 kortach
3. PRAWO GRY
- W zawodach mogą grać wszyscy, ale punkty rankingowe PAB mogą zdobywać
zawodnicy, którzy nie są widoczni w aktualnej ewidencji zawodników Polskiego Związku
Badmintona.
Zasady klasyfikacji oraz punktacji do cyklu Grand Prix Małopolski zostaną podane w
osobnym regulaminie.
4. KATEGORIE I OPIS
-SINGIEL MĘŻCZYZN/KOBIET KAT. OPEN – wszyscy bez ograniczeń, (rozstawienie według
rankingu PZBad)
-SINGIEL MĘŻCZYZN/KOBIET KAT. AMATOR - zawodnicy którzy nie są widoczni w aktualnej
ewidencji zawodników PzBad (www.pzbad.pl). Rozstawienie według rankingu PAB.
-SINGIEL MĘŻCZYZN 50+ - wszyscy zawodnicy urodzeni w 1968r. i starsi,
-DEBEL MĘŻCZYZN/KOBIET OPEN – analogicznie do kat. singlowych,
-DEBEL MĘŻCZYZN/KOBIET AMATOR – analogicznie do kat. singlowych,
-MIKST OPEN - analogicznie do kat. singlowych,
-MIKST AMATOR – analogicznie do kat. singlowych
W przypadku, gdy w kategoriach singiel open, singiel amator nie będzie 3 zgłoszonych
osób kategorie zostaną połączone. W przypadku, gdy w kategoriach debel open, debel
amator oraz mikst open, mikst amator nie będzie zgłoszonych 3 par kategorie zostaną
połączone.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
-Warunkiem startu jest wcześniejsze zgłoszenie się do danej kategorii, najpóźniej do
piątku do godz. 20:00 poprzedzającego dzień turniejowy.
-Zgłoszenia będą przyjmowane na mail: zgloszenia@mksbad.pl z podaniem imienia,
nazwiska, miejscowości lub Klubu i kategorii. (Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone
mailem).
Organizator- Tomasz Proszek kom. 609797867, Marta Jurek kom. 602449830, Maciej
Kozieł kom. 787893477
Sędzia główny – Robert Borszcz kom. 601412451
-Uczestnik nie może łączyć singla kategorii open oraz singla kategorii amator,
analogicznie dotyczy debla oraz miksta,
-Uczestnik może grać w dwóch rodzajach gier.
6. OPŁATA STARTOWA (płatność na miejscu w dniu zawodów)
a) 25zł – za start w grze pojedynczej
b) 15zł – za start w grze podwójnej
(Dla członków TKKF Uklejna Myślenice wysokość wpisowego wynosi 10zł od kategorii)
7. SYSTEM ROZGRYWEK
-Turniej zostanie rozegrany według przepisów PZBad w grach pojedynczych i podwójnych
do dwóch wygranych setów do 21 punktów. Organizator dopuszcza zmianę systemu
rozgrywek w zależności od ilości zgłoszeń.
-System rozgrywek grupowo pucharowy.
-Rodzaj lotki (nylonowa czy piórowa) jest ustalany przez zawodników przed każdym

meczem. W razie braku porozumienia pierwszeństwo ma lotka piórowa. Kolejność lotek
według rankingu PZBad.
-Organizator zapewnia lotki nylonowe
-Zawodnicy pierwsze mecze sędziują sobie nawzajem, natomiast kolejne sędziuje
zawodnik przegrany lub jeden z zawodników z przegranej pary.
8. PUNKTACJA
- 1 miejsce: 100pkt.
- 2 miejsce: 80pkt.
- 3 miejsce: 60pkt.
- 4 miejsce: 50pkt.
- 5 miejsce: 45pkt.
- 6 miejsce: 40pkt.
- 7 miejsce: 35pkt.
- 8 miejsce: 30pkt.
- 9-16 miejsca: 15pkt.
- 17-32 miejsca: 10pkt.
8. NAGRODY
W kategoriach zdobywcy miejsc od 1-3 otrzymują:
I miejsce –dyplom, (na zakończenie cyklu GP TKKF medal + nagroda w miarę możliwości
finansowych Organizatora)
II miejsce –dyplom (na zakończenie cyklu GP TKKF medal + nagroda w miarę możliwości
finansowych Organizatora)
III miejsce –dyplom (na zakończenie cyklu GP TKKF medal + nagroda w miarę możliwości
finansowych Organizatora)
9. ZASADY OGÓLNE
-Organizator nie ubezpiecza startujących zawodników.
-Uczestnicy odpowiadają za stan swojego zdrowia.
-Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
-Uczestnicy zgadzają się na publikację zdjęć, imienia i nazwiska wyłącznie na potrzeby
organizacji turnieju i prezentacji wyników.
-Wszelkie sprawy sporne zawodów rozstrzyga organizator lub sędzia główny.
-Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek regulaminu.
-Wymagane są czyste obuwie zamienne na niebrudzącej podeszwie.
-Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
-Wysłanie zgłoszenia na zawody jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu!
10. SPONSORZY i PARTNERZY
-TKKF UKLEJNA MYŚLENICE
-BADMINTONPLAYER
-Yonex Polska
-PAB
-GOKiS Pcim
-MiastoInfo
-Myślenice iTV
Sporządzono dnia 25 stycznia 2018 r.

