REGULAMIN
IV AMATORSKIE MISTRZOSTWA W BADMINTONIE
o puchar Burmistrza Radzionkowa § 1. ORGANIZATOR:
1. Organizatorem turnieju jest UKS LABA Radzionków
2. Osobami reprezentującymi Organizatora są: Robert Borszcz, Leszek Suder i Adam
Ślązok

§ 2. TERMIN i MIEJSCE:
1. Turniej zostanie rozegrany na terenie Hali MOSIR Radzionków, ul. Ks. Knosały 16 (dojazd
od ul. Norwida 2) w dniu 02.06.2019 r. (niedziela) od godz. 9:00 (możliwe wejście na Halę od
godz. 8:00)
2. Zapisy na turniej do dnia 31.05.2019 r. do godziny 23:59, na adres mailowy:
labaradzionkow@gmail.com (imię i nazwisko, kategorie, rocznik, miasto)
Szczegóły – telefonicznie +48 507 287 021
3. Udział w turnieju powinien zostać potwierdzony na liście zgłoszonych zawodników
u Organizatora, w dniu zawodów

§ 3. UCZESTNICTWO:
1. W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni, z wyjątkiem zawodników którzy
znajdowali się w ewidencji zawodników PZBad przez okres ostatnich 5-ciu lat (posiadali i/lub
posiadają licencję PZBad)
2. Odpłatność za udział w Turnieju w formie „wpisowego”:
- 40,00 zł płatne przelewem na konto bankowe:
35 1020 2368 0000 2802 0460 6747 dla UKS LABA Radzionków,
tytułem: IV Turniej LABA (imię i nazwisko uczestnika)
W przypadku nie zaksięgowania wpływu środków na koncie bankowym do 31.05.2019 r.
zawodnik w celu udokumentowania uregulowania „wpisowego” powinien przedstawić
potwierdzenie przelewu
3. Zawodnicy przy zapisach, na prośbę Organizatora, powinni przedstawić dokument
tożsamości.
4. Przystąpienie zawodnika do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją zasad i reguł
zawartych w Regulaminie
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§ 4. ORGANIZACJA TURNIEJU:
1. System przeprowadzania zawodów ustala Organizator w zależności od ilości zgłoszeń.
2. Lotką zawodów jest nylonowa lotka – YONEX MAVIS 2000 (żółty koszyk, zielony pasek).
Lotki nylonowe dostarcza Organizator
3. Organizator dopuszcza użycie innych lotek, w tym lotek piórkowych, pod warunkiem zgody
dwóch zawodników danego pojedynku.
4. W kategoriach A (zaawansowanych) oraz MIKST obowiązuje lotka rankingowa (zawodnicy
nabywają je we własnym zakresie)
5. Turniej rozgrywany jest z podziałem na kategorie:
− SINGIEL MĘŻCZYZN AMATOR A (zaawansowany)
− SINGIEL MĘŻCZYZN AMATOR B (początkujący)
− SINGIEL KOBIET AMATOR
− DEBEL MĘŻCZYZN AMATOR A (zaawansowany)
− DEBEL MĘŻCZYZN AMATOR B (początkujący)
− DEBEL KOBIET AMATOR
− GRA MIESZANA (MIKST) AMATOR
6. Zawodnik może zagrać w dwóch kategoriach, nie może zagrać w jednym rodzaju A i B
(wpisowe płatne tylko raz)
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia Zawodnika do innej kategorii, po
konsultacji z Sędzią Głównym zawodów.
8. Obowiązują zasady gry zgodne z przepisami PZBad, tj.:
- mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów (do 21, 15 lub 11 punktów),
w przypadku stanu o zwycięstwie w secie decyduję 21,15 lub 11 punkt. (tzw. gra bez
przewag)
- długość seta (21, 15, 11 punktów) zależna będzie od ilości zgłoszonych zawodników,
o czym poinformuje Organizator przed rozpoczęciem zawodów
- gry ćwierćfinałowe, półfinałowe i finał rozgrywane będą do 21 punktów
9. W systemie do 2 przegranych zawodnik z jedną porażką ma prawo gry maksymalnie
o trzecie miejsce.
10. Kolejność miejsc w rozgrywkach grupowych ustalana jest następująco:
− duże punkty (1 pkt. zwycięstwo, 0 pkt. porażka)
− stosunek setów
− ilość zdobytych setów
− bilans bezpośredniego pojedynku
− stosunek małych punków/lotek
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek w trakcie Turnieju.
12. Grupy lub pary będą losowane. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstawienia
zawodników.
13. Mecze pierwszej rundy sędziują wyznaczeni przez Organizatora sędziowie, mecze
kolejnych rund sędziują zawodnicy pokonani we wcześniejszym pojedynku na danym korcie.
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14. Brak jednego z zawodników, na wskazanym korcie, po 5 minutach od wyznaczonego
czasu rozpoczęcia meczu, skutkuje walkowerem (przegrana do zera)
15. Losowanie przeprowadza Sędzia Główny zawodów. Wyniki losowania będą
opublikowane na stronie internetowej www.labaradzionkow.pl oraz na profilu LABA
Radzionków na portalu Facebook w dniu 01.06.2018 około godziny 20:00

§ 5. UBEZPIECZENIE I 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 uczestniczą w Turnieju tylko za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe, kontuzje i problemy
zdrowotne zawodników zaistniałe w czasie turnieju. Uczestnicy zawodów ubezpieczają się
we własnym zakresie
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników zaginione
w trakcie trwania zawodów (pozostawione w szatni, na widowni, na korcie)

§ 6. UWAGI KOŃCOWE:
1. Koszty związane z udziałem w zawodach: dojazd, ubezpieczenie, itp. pokrywają
uczestnicy
2. Sędziego Głównego powołuje Organizator
3. W przypadku nie przestrzegania regulaminu i przepisów gry Organizator zawodów
w porozumieniu z Sędzią Głównym zawodów ma prawo do weryfikacji wyniku meczu lub
dyskwalifikacji zawodnika z rozgrywek.
4. Każdy uczestnik turnieju jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem.
Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez Organizatora za argument
w ewentualnych kwestiach spornych.
5. Zawodnik, podając dane osobowe w formularzu zgłoszeniowym, oświadcza, że: są one
zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) przez
Organizatora w celach związanych z turniejem.
6. Podczas turnieju wykonywane będą zdjęcia prezentowane m.in. na stronie internetowej
www.labaradzionkow.pl oraz na profilu LABA Radzionków na portalu Facebook. Każdy
zawodnik ma prawo żądania usunięcia zdjęć ze swoim wizerunkiem. W tym celu należy
skontaktować się z Organizatorem (drogą mailową).
7. Interpretacja Regulaminu oraz wszelkie sprawy nieuregulowane Regulaminem są
zastrzeżone dla Organizatora.
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