Komunikat

ZACHODNIOPOMORSKIEJ LETNIEJ LIGI BADMINTONA
w Dobrej
1. Organizator
Zachodniopomorski Związek Badmintona (dalej: Związek) wraz z Gminą Dobra (dalej: Gmina).
2. Cel
2.1. Promocja badmintona w okresie wakacji letnich.
2.2. Współzawodnictwo graczy na zbliżonym poziomie sportowym.
2.3. Promocja miasta Dobra.
3. Terminy
3.1. Rundy
I runda – niedziela, 01 lipca 2018 r.
II runda – niedziela, 15 lipca 2018 r.
III runda specjalna Dni Dobrej (sobota, 28 VII) – niedziela, 29 lipca 2018 r.,
IV runda – niedziela, 12 sierpnia 2018 r.,
V runda finałowa – niedziela, 26 sierpnia 2018 r.
3.2. Odprawa techniczna – godz. 9.30.
3.3. Rozpoczęcie gier – godz. 10.00.
4. Miejsce
Miejska hala sportowa w Dobrej, ul. Strażacka 2, 7 boisk
5. Zgłoszenia imienne
5.1. Zgłoszeń imiennych można dokonywać wyłącznie mejlowo na adres Związku (zzbad@tlen.pl) do
godz. 14.00 w sobotę poprzedzającą niedzielę rozgrywkową.
5.2. W zgłoszeniu imiennym – na najbliższą rundę rozgrywkową – należy podać:
a) imię i nazwisko gracza / pary,
b) kategorię ligi rozgrywkowej, do której zgłasza się,
c) informację, że chciałby otrzymać “dziką kartę” i że dokonał stosownej opłaty,
d) informację czy i do jakiej gry poszukuje partnera (-ki),
e) ilość zamawianych posiłków obiadowych.
6. Kategorie wiekowe
6.1. Nie ma podziału na kategorie wiekowe, z wyjątkiem zachowania podziału wiekowego na
rozgrywki dzieci (minibadminton) i dorosłych (badmintona) według regulaminu sportowego Związku.
6.3. Zawodnik może wystąpić w 2-ch rodzajach gier.
6.4. Warunkiem przeprowadzenia rozgrywek jest zgłoszenie co najmniej 2 zawodników / par do
rozgrywek w danej grze. W takim przypadku zawodnicy / pary grają do odniesienia 2-ch zwycięstw.
7. Organizacja rozgrywek
7.1. Nie ma obowiązku startować we wszystkich rundach.
7.2. Podział lig rozgrywkowych – podstawowy
a) OLB I – gracze klasyfikowani na miejscach 1 – 6 na liście klasyfikacyjnej,
b) OLB II – gracze klasyfikowani na miejscach 7 – 12 na liście klasyfikacyjnej,
c) OLB III – gracze klasyfikowani na miejscach 13 – 18 na liście klasyfikacyjnej,
d) ligi następnych kategorii rozgrywkowych tworzone są analogicznie.
7.3. Każda z kategorii OLB składa się z co najmniej 2-ch i nie więcej niż 6-u zawodników oraz nie
więcej niż 8 – miu zawodników w OLB I i OLB II (z uwzględnieniem wykupionych „dzikich kart”).
7.4. System – grupowy, grupowo-grupowy lub grupowo-pucharowy, zapewniający większości
zawodników ustalenie klasyfikacji „miejsce po miejscu” i rozegranie nominalnie co najmniej 2 gier.
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7.5. Zawodnik zgłaszający się do startu w kolejnym turnieju ma obowiązek określić, do której kategorii
ligi zgłasza swój udział, z zastrzeżeniem:
1 – zwycięzca ligi niższej kategorii ma obowiązek startu w najbliższym turnieju w lidze wyższej
kategorii,
2 – zawodnik, który zajął ostatnie miejsce w rozgrywce ligowej, ma obowiązek startu w najbliższym
turnieju w kategorii o jeden stopień niższej,
3 – zdobywcy 2-ch pierwszych miejsc w poprzedzającej rundzie w OLB I mają obowiązek grać w
następnej rundzie w OBL I, chyba, że obowiązkowo któryś z nich spada do niższej OLB
4 – „dziką kartę” może wykupić 1 raz w cyklu rozgrywkowym.
8. Punktacja
8.1. Punktację końcową stanowi suma punktów z 3 – ch najlepszych wynikowo turniejów z 5 – ciu
rund z tym, że runda III specjalna i runda V finałowa otrzymują mnożnik punktowy x1,5.
8.2. Punktacja za miejsca jest następująca:
- I m = ilość zgłoszonych do gry [łącznie do wszystkich kategorii] + 1 pkt.,
- II m = ilość zgłoszonych do gry - 1 pkt.,
- każde następne miejsca = ilość zgłoszonych do gry – [zajęte miejsce – 1 pkt].
- spadający do niższej kategorii otrzymuje dodatkowo „- 1 pkt”.
- awansujący do wyższej kategorii otrzymuje dodatkowo „+ 1 pkt”.
9. Nagrody
Zwycięzcy otrzymują nagrody co najmniej za trzy pierwsze miejsca – za końcową klasyfikację cyklu,
w każdej z kategorii OLB (kategoria = 6 zawodników / par).
10. Opłaty startowe
10.1. Opłata startowa za zgłoszenie swojego udziału w rundzie wynosi:
a) 25,00 zł od zawodnika za grę pojedynczą,
b) 20,00 zł od zawodnika za grę podwójną,
c) 15 zł od zawodnika w minibadmintonie.
10.2. Opłatę należy ją uiścić przed rozpoczęciem gier.
10.3. Zawodnik korzystający z zakwaterowania organizatora co najmniej z soboty / niedzielę
(rozgrywkową) otrzymują rabat w wysokości 10 zł.
Ceny zakwaterownia organizatora:
https://zachpombadminton.wordpress.com/2018/05/14/lepsze-niz-dobre-ceny-w-dobrej/ .
10.3. Opłata za wykupienie „dzikiej karty” wynosi:
a) OLB I – 50,00 zł od zawodnika / pary,
b) OLB II – 40,00 zł od zawodnika / pary
i jest płatna na konto ZZBad w terminie zgłoszeń imiennych.
11. Inne
11.1. W terminie zgłoszeń imiennych można zamawiać posiłek obiadowy w cenie 15,00 zł.
11.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym komunikatem rozstrzygają przepisy i regulaminy
Związku, w tym:
a - Zgłaszający oświadcza przez dokonanie zgłoszenia, że zgłoszeni zawodnicy są zdrowi i są zdolni
do udziału w turnieju oraz są ubezpieczeni podczas udziału w turnieju.
b - Zawodnicy startują na ryzyko i odpowiedzialność zgłaszającego.
11.3. Lotki – plastikowe – zapewnia organizator.
11.4. Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa się w zgodzie z powszechnie
obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych.

Marian Stelter
Prezes Zachodniopomorskiego Związku Badmintona

Piotr Hebda
Burmistrz Gminy Dobra
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