UKS „Rewal” oraz CIPR zapraszają na

AMATORSKI TURNIEJ BADMINTONA

JESIENNA BRYZA 2017
2017
14-15.10.2017 – HALA SPORTOWA w REWALU !
TERMINY
Termin turnieju: 14 – 15.10.2017.
Imienne zgłoszenia zawodników do poszczególnych gier: do 10.10.2017 godz.12:00 tel. 603 092 116,
e-mail: biuro@tula.pl.
Losowanie grup: 13.10.2017 godz.18:00 (hala sportowa w Rewalu).
Rozpoczęcie turnieju: 14.10.2017 godz. 9:45.
Przeprowadzenie rozgrywek: 14.10.2017 – 15.10.2017.
Planowane zakończenie: 15.10.2017 godz.18:00.
KATEGORIE
Nazwa kategorii
Suchy Śledź

rocznik
Bez ograniczeń

Open kobiety

Bez ograniczeń

dopuszczenie
wpisowe
Amatorzy poczatkujący, dzieci,
10 zł
osoby towarzyszące zawodnikom
(żony, mężowie, partnerzy), kibice
posiadający obuwie sportowe, inne
osoby uczestniczące w turnieju na
zasadzie zabawy)*,
nieposiadająca licencji PZBad.
30 zł

Open mężczyźni

Bez ograniczeń

nieposiadający licencji PZBad.

30 zł

1977 i wcześniej

nieposiadający licencji PZBad.

30 zł

Gra podwójna open
kobiety

Bez ograniczeń

nieposiadające licencji PZBad.

Gra podwójna open
mężczyźni

Bez ograniczeń

nieposiadający licencji PZBad.

Gra podwójna open
mężczyźni 40+

1977 i wcześniej

nieposiadający licencji PZBad.

Gra podwójna
mieszana

Bez ograniczeń

nieposiadający licencji PZBad.

20 zł od
I – 150 zł
zawodnika II – 100 zł
III – 50 zł
20 zł od
I – 150 zł
zawodnika II – 100 zł
III – 50 zł
20 zł od
I – 150 zł
zawodnika II – 100 zł
III – 50 zł
20 zł od
I – 150 zł
zawodnika II – 100 zł
III – 50 zł

Senior 40+ mężczyźni

Nagrody
I – 100 zł
II – 50 zł
III – 25 zł

I – 150
II – 100 zł
III – 50 zł
I – 150
II – 100 zł
III – 50 zł
I – 150 zł
II – 100 zł
III – 50 zł

UWAGA!
* - do kategorii Suchy Śledź zapraszamy szczególnie serdecznie zupełnie początkujących oraz osoby
towarzyszące zawodnikom. Pragniemy stworzyć przestrzeń ruchu dla osób związanych pośrednio z
badmintonem. W tej kategorii nastawiamy się na zabawę i masowość. Jednocześnie uprzedzamy, że w
wypadku zaistnienia w tej kategorii zawodnika o stopniu zaawansowania predysponującym go do grania w
innych kategoriach, zostanie on bezwarunkowo i bezapelacyjnie zdyskwalifikowany. Na miejscu.

SYSTEM ROZGRYWEK
W turnieju mogą brać udział zawodnicy nieposiadający licencji PZBad.
Preferowany system: grupowo-pucharowy. Zawodnik może być zgłoszony do 3 gier (pojedyncza, mikst,
debel).
WPISOWE
Wpisowe (wg tabeli) należy

wpłacić przed

rozpoczęciem zawodów – bezpośrednio kierownikowi

NAGRODY
Nagrody rzeczowe, dyplomy.
Nagrody rzeczowe – sprzęt sportowy, odbierany w stoisku firmy BENE Sport według
indywidualnego wyboru, na podstawie bonów określonej wartości.
Nagrody w grach podwójnych dotyczą każdego z zawodników tworzących debla.

zawodów.

INNE
Liczba zawodników ograniczona – zawodnicy zostaną wpisani na listy startowe po potwierdzeniu przyjęcia
zgłoszenia przez organizatora.
Lotki nylonowe do gier dostarcza organizator.
W czasie turnieju będzie czynne stoisko ze sprzętem sportowym oraz serwis – możliwość zmiany naciągu.
W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie obowiązuje regulamin Polskiego Związku Badmintona.
Podczas przerwy w grach zaplanowano posiłek regeneracyjny.
Info – Bogusław Tuła 603 092 116, e-mail: biuro@tula.pl.

