REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Turniej "Badminton dla wszystkich”
(turniej amatorski i turniej parabadmintona)
1. CELE:
- popularyzacja badmintona i parabadmintona,
- integracja środowiska amatorskiego,
- integracja środowiska osób niepełnosprawnych.
2. ORGANIZATORZY:
Fundacja Move Now - Klub Sportowy Badminton dla wszystkich,
ul. 3 Maja 8 m 3, 95-200 Pabianice
Współorganizator/Partner:
- Patronat Starosty Pabianickiego Krzysztofa Habury
- Patronat Łódzki Wojewódzki Związek Badmintona ŁWZBad
Osoby odpowiedzialne za organizację turnieju:
Dorota Gawrońska-Popa
☎ +48 604 253 308, 📧 d.gawronska.popa@gmail.com
Mariusz Popa
☎ +48 604 253 378, 📧 popa.mariusz@gmail.com
3. TERMIN
14.10.2017 r. (sobota)
4. MIEJSCE
Hala Powiatowa Pabianice ul. Św. Jana 30-36
Liczba boisk: 7 kortów (6 mat i 1 kort na parkiecie)
5. PROGRAM:
- sobota godz. 9.00 - rozpoczęcie gier zgodnie z planem zamieszczonym na witrynie
internetowej http://www.tournamentsoftware.com/,
- osoby niepełnosprawne - rozpoczęcie gier nie wcześniej niż godz. 11.00.
6. KATEGORIE ROZGRYWEK:
🔹 Turniej Amatorzy - osoby pełnoletnie*:
- Singiel Kobiet
- Singiel Mężczyzn poziom A (zaawansowany)
- Singiel Mężczyzn poziom B (średniozaawansowany)
- Singiel Mężczyzn poziom C (początkujący)
- Debel Kobiet
- Debel Mężczyzn poziom A

- Debel Mężczyzn poziom B
- Mikst poziom A (gry mieszane)
- Mikst poziom B (gry mieszane)
*dopuszcza się w grach podwójnych udział jednej osoby z pary: niepełnoletniej lub
osoby niepełnosprawnej bez względu na wiek.
🔹 Turniej Parabadmintona - osoby niepełnosprawne:
- Singiel SL3+SL4
- Singiel SU5
- Singiel SS6
- Singiel WH1+WH2
- Debel SS6
- Singiel Open
7. SYSTEM ROZGRYWEK:
🔹 Turniej Amatorzy - osoby pełnoletnie*:
- grupowo - pucharowy we wszystkich grach z grą o każde miejsce; w zależności od
liczby zgłoszeń w grach singlowych może być zmiana na system pucharowy,
- mecze rozgrywane do 21 punktów do dwóch wygranych setów,
- w przypadku dużej liczby zgłoszeń w kategoriach początkujących C mecze mogą być
rozgrywane do 15 punktów z podwyższeniem do dwóch punktów przewagi, 20 punkt
kończy seta, do dwóch wygranych setów,
- zawodnik może grać maksymalnie w 2 rodzajach gier, ale nie w grach tego samego
rodzaju (dwóch singlach, dwóch deblach czy dwóch mixtach),
- w systemie pucharowym rozgrywane są mecze o każde miejsce,
- do rozegrania kategorii musi być min 3 zawodników, w razie mniejszej liczby
zgłoszeń kategorie będą łączone.
*dopuszcza się w grach podwójnych udział jednej osoby z pary: niepełnoletniej lub
osoby niepełnosprawnej bez względu na wiek.
🔹 Turniej Parabadmintona - osoby niepełnosprawne:
- grupowo - pucharowy we wszystkich kategoriach gier pojedynczych z grą o każde
miejsce,
- mecze rozgrywane do 21 punktów do dwóch wygranych setów,
- do rozegrania kategorii musi być min 3 zawodników, w razie mniejszej liczby
zgłoszeń łączymy klasy,
- przy małej liczbie zgłoszeń dopuszczalne jest łączenie kategorii i rozgrywanie gry
Singiel Open.
8. WARUNKI UCZESTNICTWA:
🔹 Turniej Amatorów – osoby pełnoletnie*:
- terminowe zgłoszenie do gier,
- opłacenie wpisowego: 30 zł za grę pojedynczą, 30 zł za grę podwójną od zawodnika,
- wpisowe płatne jest gotówką przed turniejem lub na konto Fundacji Move Now w
banku PKO BP 08 1020 3437 0000 1702 0196 4204 z dopiskiem turniej 14.10.17 i
imię i nazwisko,

- posiadanie aktualnych badań sportowo - lekarskich albo złożenie oświadczenia
potwierdzonego podpisem uczestnika o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w turnieju,
- posiadanie przepisowego sprzętu (w tym lotek) i ubioru sportowego.
🔹 Turniej Parabadmintona – osoby niepełnosprawne:
- terminowe zgłoszenie do gier,
opłacenie wpisowego: 20 zł za grę od zawodnika,
- wpisowe płatne jest gotówką przed turniejem lub na konto Fundacji Move Now w
banku PKO BP 08 1020 3437 0000 1702 0196 4204 z dopiskiem turniej 14.10.17 i
imię i nazwisko,
- posiadanie aktualnych badań sportowo-lekarskich albo złożenie oświadczenia
potwierdzonego podpisem uczestnika o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w turnieju,
- posiadanie przepisowego sprzętu (w tym lotek) i ubioru sportowego.
9. ZGŁOSZENIA DO GIER – (turniej amatorów i turniej parabadmintona):
- zgłoszenia do wszystkich gier należy składać na adres:
📧 d.gawronska.popa@gmail.com
- zawodnicy zgłaszający się do turnieju są obowiązani podać:
▪ imię i nazwisko,
▪ rok urodzenia,
▪ rodzaj gry/gier
▪ dane partnerów do gier podwójnych lub "szukam partnera/partnerki",
▪ przynależność klubową lub miasto,
▪ numer telefonu do kontaktu.
10. TERMIN ZGŁOSZEŃ DO GIER
🔔 10.10.2017 r. (wtorek) do godz. 22.00 🔔
11. PUBLIKACJA LOSOWANIA I PLANU GIER
12.10.2017 r. (czwartek) godz. 12.00
12. SĘDZIA GŁÓWNY licencjonowany
13. NAGRODY:
🏅 Dyplomy, nagrody lub medale w miarę możliwości organizatora.
🎁 Prezent dla każdego uczestnika.
14. PATRONAT MEDIALNY / SPONSORZY:
- Li-Ning www.bad4you.com.pl
- MegaWiedza sp. z o.o. www.megamatma.pl
- TVP3 Łódź

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- turniej przeprowadzany jest zgodnie z regulaminem sportowym PZBad,
- uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność,
- uczestnik turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
organizacyjnych,
- uczestnicy obu turniejów ubezpieczają się we własnym zakresie,
- uczestnik wyraża zgodę na publikacje swojego wizerunku we wszystkich relacjach
medialnych z turnieju,
- przystąpienie do rozgrywek w turnieju jest jednoznaczne z akceptacją powyższego
regulaminu,
- w sprawach spornych decyduje organizator.
16. OPISY KLAS PARABADMINTONA
🔹 Stojący Lower SL 3
W tej klasie zawodnik gra na stojąco. Zawodnik może mieć upośledzenie jednej lub
obu kończyn dolnych i słabą równowagę podczas chodzenia/biegania.
🔹 Stojący Lower SL 4
Druga klasa „stojąca”- zawodnik o mniejszym stopniu upośledzenia w porównaniu do
klasy
SL 3. Zawodnik może mieć upośledzenie funkcji jednej lub obu kończyn dolnych i
nieznacznie osłabioną równowagę podczas chodzenia/biegania.
🔹 Stojący Upper SU 5
Zawodnik w tej klasie ma upośledzenie funkcji kończyn górnych.
🔹 Niski SS 6
Klasa ta obejmuje zawodników wyjątkowo niskich z przyczyn genetycznych z
objawami niskorosłości, wzrost maksymalny M-145 i K-137.
🔹 Wózek inwalidzki 1 - WH 1
W tej klasie konkurują zawodnicy na wózkach. Z reguły są to osoby o upośledzeniu
funkcji kończyn dolnych i tułowia.
🔹 Wózek inwalidzki 2 - WH 2
Zawodnik w tej klasie może mieć upośledzenie funkcji jednej lub obu kończyn dolnych
i brak lub niewielkie upośledzenie funkcji tułowia.

♦ Singiel Open
W przypadku, gdy nie zbierze się grupa w konkretnej klasie parabadmintona zostanie
utworzona grupa Singiel Open złożona z zawodników różnych klas. W tej grupie
zawodnicy grają wg. zasad najniższej klasy. Np. singiel zawodników: SL4 i WH1 grają
na połówce kortu, bez przodu (tak jak WH1).

