
 
 
 
 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

NARODOWE DNI BADMINTONA,  100-LECIE NIEPODLEGŁEJ 
PGE Turniej AMATORÓW 

 
 
1. ORGANIZATORZY: 

FUNDACJA NARODOWY BADMINTON 
Osoba odpowiedzialna za organizację turnieju:  

MIROSŁAW ADAMCZYK ; m.adamczyk@narodowybadminton.pl ; telefon : 606 935 553 
 
2. TERMIN: 

13-14 PAŹDZIERNIKA 2018 
 
3. MIEJSCE: 

ZAKOPANE CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Bronisława Czecha 1 
Liczba boisk: 11       Uwagi: Dwie hale – 8 i 3 boiska 

 
4. PROGRAM: 

• 13 października –  sobota -  gry w godzinach 9:00-19:30 
• 14 października – niedziela - dokończenie gier 

 
5. KATEGORIE  

- Gra pojedyncza mężczyzn – poziom A 

- Gra pojedyncza mężczyzn – poziom B 
- Gra pojedyncza kobiet  
- Gra podwójna mężczyzn – poziom A 
- Gra podwójna mężczyzn – poziom B 
- Gra podwójna kobiet  
- Gra mieszana – poziom A 
- Gra mieszana – poziom B 

 
6. SYSTEM ROZGRYWEK: 

a. grupowo-pucharowy trójkowy we wszystkich grach; punktacja w zależności od ilości zgłoszeń 
b. zawodnik może grać w 2 rodzajach gier, ale nie w 2 kategoriach tego samego rodzaju gry; 
c. rozstawianie wg ostatniej dostępnej listy PAB (amatorzy)  
d. mecze o 3 miejsca nie będą rozgrywane 

 
7. WPISOWE 

       60,00 PLN (niezależnie od ilości gier) 
 
8. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

a. posiadanie aktualnych badań sportowo-lekarskich lub oświadczenie o stanie zdrowia 
b. posiadanie przepisowego sprzętu (w tym lotek) i ubioru sportowego. 
 

 
9. ZGŁOSZENIA DO GIER: 

a. zgłoszenia do wszystkich gier amatorów należy przesyłać mailem na adres sędziego głównego  
 

10. TERMIN ZGŁOSZEŃ DO GIER: 

30 września 2018  (niedziela) godz. 22:00 
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11. PUBLIKACJA LOSOWANIA I PLANU GIER: 

6 października  (sobota) godz. 22:00 
 
12. SĘDZIA GŁÓWNY: 

Marek Krawczyk : marekkrawczyk@gazeta.pl ; telefon 884 750 770 
 
13. NAGRODY: 

 Bony na zakup sprzętu sportowego o wartości : 
1 m-ce gra pojedyncza  150,00 PLN                   2 m-ce gra pojedyncza  75,00 PLN  
1 m-ce gra podwójna  200,00 PLN   (para)        2 m-ce gra podwójna  100,00 PLN (para) 
3 m-ca gra pojedyncza i podwójna drobny sprzęt sportowy np. skarpety 
Każdy uczestnik otrzymuje grawerowany , pamiątkowy medal oraz okazjonalną koszulkę sportową 
 
14. LOTKI: 

Każdy zawodnik  otrzyma od Fundacji lotki piórowe w ilości ½ tuby . 
 
15. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: 

Fundacja ma zarezerwowane w pensjonatach miejsca noclegowe ze śniadaniem cenie 45zł (płatne 
przez uczestników), w dniach 12-14 X 2018r. 
Fundacja ma zarezerwowane w COS (12-14 X) ograniczoną ilość obiadów w cenie 25,00 PLN 

UWAGA !  Chętni do skorzystania z powyższych świadczeń zobowiązani są do przesłania 

zapotrzebowania (ilość noclegów , ilość obiadów) w nieprzekraczalnym terminie 15 IX 2018r. na 
adres organizatora m.adamczyk@narodowybadminton.pl 
 
Lista hoteli rekomendowanych (specjalne ceny dla uczestników NDB): 
 
Nosalowy Dwór Resort & SPA  https://www.nosalowy-dwor.eu  
pokój dwuosobowy ze śniadaniem (cena brutto)    
      NOSALOWY DWÓR ***    264,00 
        GRAND NOSALOWY DWÓR ****   372,00 
      REZYDENCJA  I i II NOSALOWY DWÓR *****   420,00 
 Polskie Tatry S.A.   http://www.antolowka-zakopane.pl/       http://www.dolinabialego.pl/pensjonat-telimena 

pokój dwuosobowy ze śniadaniem (cena brutto za osobę) 
                          PENSJONAT TELIMENA***                    70,00   
                       PENSJONAT ANTAŁÓWKA***                  80,00 
 
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

a. turniej przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Sportowym PZBad . W sprawach 
spornych decyduje sędzia główny Marek Krawczyk  

 
16. PATRONAT MEDIALNY / SPONSORZY: 

Wydarzenie otrzymało prawo do posługiwania się logotypem Niepodległa, co oznacza że jest 
elementem oficjalnych obchodów 100-lecia Niepodległości. Turniej odbywa się dzięki wsparciu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Sponsorem tytularnym turnieju jest PGE SA. 
 
17. UWAGI ORGANIZATORA: 
 

W dniu 13 X 2018r. o godz.20 (sobota) Fundacja organizuje  w salach hotelu „Nosalowy Dwór” 
koncert z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. 
Po koncercie zapraszamy na spotkanie integracyjne przy muzyce (z poczęstunkiem) 
DLA UCZESTNIKÓW TURNIEJU WSTĘP WOLNY 
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