GANADOR CUP by YONEX

REGULAMIN TURNIEJUORGANIZATMilenium Warszawa. Informacji udziela Jacek Jagodziński, kom.5042380
ORGANIZATOR I MIEJSCE:
GANADOR SPORT
Hala Badmintonowa – 5 kortów, ul.Płochocińska 97B, Warszawa
TERMIN:
28.04.2019 (NIEDZIELA) 10.00
Harmonogram każdej kategorii zostanie zamieszczony na stronie: www.tournamentsoftware.com w sobotę przed turniejem.
TERMIN ZGŁOSZEŃ:
26.04.2019 (PIĄTEK) do godziny 15.00
Zgłoszenia (imię i nazwisko, kategoria, nr kontaktowy) prosimy nadsyłać e-mailem: Marek Krawczyk -

turniej@ganadorsport.pl

KATEGORIE TURNIEJU:
- singiel mężczyzn open KAT.A
- singiel mężczyzn open KAT.B
- singiel mężczyzn +45
- singiel kobiet
- debel mężczyzn open
- mixt
Zawodnik może grać w trzech różnych kategoriach.
Nie można łączyć singla mężczyzn open kat. A i B.
SYSTEM ROZGRYWEK:
- grupowo-pucharowy zostanie ustalony przez organizatora po zamknięciu listy zgłoszeń,
- każdy zawodnik awansuje z grup do górnej lub dolnej drabinki fazy pucharowej
- aby dana kategoria była rozgrywana muszą być zgłoszone do niej min. 4 osoby w singlu lub 4 pary,
- mecze do 2 wygranych setów, do 15 lub 21 punktów w secie.
LOTKI:
- dostarczają uczestnicy,
- obowiązują lotki piórowe, chyba że bezpośrednio zainteresowani postanowią inaczej,
- organizator zabezpiecza możliwość nabycia lotek na miejscu.
OPŁATY STARTOWE:
44zł od osoby za start w jednej kategorii turnieju.
77zł od osoby za start w dwóch kategoriach turnieju.
99zł od osoby za start w trzech kategoriach turnieju.
Opłata startowa jest dokonywana bezpośrednio przed turniejem w recepcji klubu.
OPIEKA MEDYCZNA:
- zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
NAGRODY:
- zdobywcy miejsc 1-3 w każdej grze otrzymują pamiątkowe trofea i medale,
- wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane upominki badmintonowe.
SPONSORZY i PARTNERZY:
YONEX Polska
www.yonex.pl
Tutto Bene
https://www.facebook.com/TuttoBenePizzeria/
Żywiec zdrój
https://zywiec-zdroj.pl/
INNE:
Organizator zapewnia poczęstunek w pizzerii na terenie klubu.
Turniej zaliczany do rankingu polskich amatorów badmintona www.pab.org.pl
Interpretację niniejszego regulaminu oraz sprawy sporne rozstrzyga organizator.
Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na ewentualną publikację swojego wizerunku na zdjęciach dokumentujących przebieg imprezy.
Serdecznie zapraszamy!!!

