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KOMUNIKAT TURNIEJÓW

MILENIUM & YONEX CUP – ZAWODOWCY I AMATORZY
Krajowy Turniej Elity zaliczany do rankingu PZBad
Turniej amatorów zaliczany do rankingu PAB www.pab.org.pl
20.10.2019

1. Termin i miejsce:
20.10.2019 godzina 9.30 – początek gier Elity
20.10.2019 turniej amatorów rozpocznie się nie wcześniej niż o godz.12.00 Plan gier obu turniejów będzie
dostępny na stronie www.badminton.pl oraz Tournamentsoftware.
2. Organizator: UKS Milenium Warszawa
Dyrektor turnieju: Jacek JAGODZIŃSKI, tel.504238044, j.jagodzinski@badminton.pl .
3. Sala turniejowa: Klub Lavo, Geodetów 23E, 05-500 Józefosław
4. Kategorie turniejów:
- Elita: singiel mężczyzn, singiel kobiet, debel mężczyzn, debel kobiet, mixt.
- Turniej amatorów: singiel mężczyzn A,B,C, singiel mężczyzn 45+, singiel mężczyzn 55+, singiel kobiet,
debel mężczyzn, debel kobiet, mixt.
W kategorii Elity mogą startować wszyscy bez względu na wiek.
Zawodnik / -czka może grać w trzech grach turnieju Elity.
W turnieju amatorów nie można łączyć gry w singlu A,B i C.
Zawodnik / -czka może grać w trzech grach turnieju Amatorów.
W turnieju amatorów nie mogą grać zawodnicy będący w aktualnej ewidencji PZBad.
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5. System rozgrywek:
Elita: w singlach grupowo-pucharowy jeśli liczba uczestników będzie mniejsza niż 16. Od 16 system
pucharowy.
W singlach kobiet oraz w grach podwójnych system grupowo-pucharowy z udziałem w fazie pucharowej
uczestników zajmujących pierwsze miejsce w grupach.
Amatorzy: zostanie ustalony przez organizatora po zamknięciu listy zgłoszeń i będzie zapewniał zawodnikowi
rozegranie minimum dwóch gier w każdej kategorii do której został zgłoszony.
6. Zgłoszenia do gry: na adres sędziego głównego marekkrawczyk@gazeta.pl
z kopią do j.jagodzinski@badminton.pl
Kategoria Elity ma termin zgłoszeń do 11.10.2019.
Kategorie Amatorów mają termin zgłoszeń do 17.10.2019 do godz.22.00.
7. Publikacja listy zgłoszeń Elity: najpóźniej 13.10.2019
8. Publikacja losowania Elity: w dniu 16.10.2019
9. Odprawa techniczna: przy hali 20.10.2019 godz. 9:00.
10.Publikacja losowania turnieju Amatorów: 19.10.2019
11. Wpisowe:
Elita: gra pojedyncza 35 zł; gra podwójna 30 zł od zawodnika.
Amatorzy: 50zł za start w jednej kategorii, 90zł za start w dwóch kategoriach, 110zł za start w trzech
kategoriach.
12. Zakwaterowanie i wyżywienie: baza noclegowa i żywieniowa na terenie Józefosławia.
Rezerwacja u właścicieli obiektów.
13. Sędzia główny: Marek Krawczyk (# 314) marekkrawczyk@gazeta.pl tel. 884750770
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14. Nagrody:
Elita: Trofea za miejsca 1-2
Amatorzy: Trofea za 1 miejsca, medale za miejsca 1-3.
15. Informacje dodatkowe:
Dla uczestników turnieju klub Lavo oferuje:

- basen 30% zniżki
- sauna gratis
- siłownia gratis
Na miejscu będzie dostępny serwis rakiet oraz możliwość zakupu lotek.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!
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