Stowarzyszenie Aktywni Suwalczanie
zaprasza na

V MIĘDZYNARODOWY JESIENNY TURNIEJ BADMINTONA AMATORÓW
POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

REGULAMIN TURNIEJU
Termin: 17. 11.2018 (sobota)
Sobota) godz. 9.30 – początek turnieju Korty udostępnione będą od godziny 8.30
Poszczególne kategorie będą rozpoczynały się systematycznie w ciągu trwania turnieju.
ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Aktywni Suwalczanie www.aktywnisuwalczanie.pl
poczta e-mail: aktywnisuwalczanie@gmail.com
kontakt: Joanna Gabruś – tel. 608519281 lub Bogdan Pieklik, tel.602 685 601
TERMIN ZGŁOSZEŃ: 12. 11. 2018 (poniedziałek) do godziny 24.00
Zgłoszenia prosimy nadsyłać e-mailem na adres: aktywnisuwalczanie@gmail.com
Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na poniższym formularzu.
MIEJSCE rozegrania turnieju: Suwałki, ul. Mickiewicza 3, hala sportowa przy I LO im. Marii
Konopnickiej (5 kortów ).
KATEGORIE :
-singiel mężczyzn KAT.A - singiel mężczyzn KAT.B - singiel mężczyzn KAT.C - singiel mężczyzn
50+
- singiel kobiet
-debel mężczyzn KAT. A - debel mężczyzn KAT. B i Kat. C
- debel kobiet Kat A
- mixt KAT.A i KAT. B
-Zawodnik/czka może grać w dwóch różnych grach. Nie można łączyć singla mężczyzn kat. A, B
i C. Warunkiem rozegrania w/w gier jest zgłoszenie się 5 zawodników/zawodniczek lub 3 par do
każdej z kategorii. W przypadku, gdy w kategorii singla kat.A, B lub C nie będzie minimum 5
zgłoszonych osób to kategorie zostaną połączone.
SYSTEM ROZGRYWEK: - zostanie ustalony przez organizatora po zamknięciu listy zgłoszeń
i będzie zapewniał zawodnikowi rozegranie minimum trzech gier w każdej kategorii do której
został zgłoszony, - mecze do 2 wygranych setów do 21 punktów w secie,
-LOTKI: - dostarczają uczestnicy, - lotki piórowe mają pierwszeństwo przed lotkami
syntetycznymi, chyba że bezpośrednio zainteresowani ustalą inaczej, - lotki do gry dostarczają
zawodnicy w stosunku 1:1.
SĘDZIA GŁÓWNY: Jerzy Szuliński senior, zastępca Grzegorz Chodkiewicz.

OPŁATA STARTOWA:
- 25zł za start w każdej kategorii, w której zawodnik będzie startował podczas turnieju.
- Opłaty startowej należy dokonać do godz .9.00 w trakcie turnieju u organizatora.
W RAMACH WPISOWEGO UCZESTNICY otrzymają:
-prawo do gry, - ubezpieczenie, - napoje, ciasta, kawę, herbatę, - wspaniałą atmosferę, - wsparcie
medyczne.
- zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, potwierdzając iż są zdrowi i
zdolni do gry w turnieju - wypełniając stosowne oświadczenie. - organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu uczestników i
uczestniczek biorących udział w turnieju.
NAGRODY ORAZ UPOMINKI :
- zdobywcy pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymują pamiątkowe trofea i medale, zdobywcy miejsc 1- 3 otrzymują medale i dyplomy, - w trakcie turnieju odbędzie się losowanie
upominków wśród startujących.
-INNE POSTANOWIENIA:
- uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku na zdjęciach i filmach
dokumentujących przebieg imprezy, które mogą zostać zamieszczone na stronach internetowych
patronów medialnych, sponsorów, partnerów, patronów i organizatorów tego turnieju,
- podczas trwania turnieju z kortu centralnego przeprowadzimy bezpośrednią transmisję (na żywo)
http://www.tvs24.pl
- organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu oraz do wprowadzania zmian, które
zostaną podane do wiadomości w dniu zawodów Istnieje możliwość zamówienia ciepłego posiłku
z dowozem na halę – koszt 15 zł, opłata w dniu zawodów do godz. 9.30
Istnieje możliwość nabycia okazjonalnej koszulki z grafiką imprezy V Jesiennego
Międzynarodowego Turnieju Badmintona, koszt 40 zł.
- zamówienia na koszulki z rozmiarem (S, M, L, XL. XXL) przyjmujemy tylko do dnia 8 listopada
br.. e-mail: aktywnisuwalczanie@gmail.com lub bogdanpieklik@wp.pl
SPONSORZY i PARTNERZY:
- Urząd Miasta Suwałk
- Suwalski Klub Badmintona
- Agencja Poligraficzno – Reklamowo – Wydawnicza ” Omega ” Suwałki
- San Studio
- SZULC TARIDING
- BOSCH SERVICE RACIS
- BETONEX – Suwałki
- TVS24.PL
- BADMINTONZONE
-Turniej rozgrywany będzie zgodnie z przepisami Polskiego Związku Badmintona
Serdecznie zapraszamy

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
V Międzynarodowy JESIENNY TURNIEJ BADMINTONA dla AMATORÓW
Dokonując zgłoszenia akceptuję Regulamin Turnieju.
1. Imię i nazwisko zawodnika: _________________________________
2. Data urodzenia: _________________________________
3. Miejscowość: _________________________________
4. Telefon kontaktowy: _________________ e-mail: ......................................................
5. Kategorie:
singiel mężczyzn kat.A tak / nie*
singiel mężczyzn kat.B tak / nie*
singiel mężczyzn kat.C tak / nie*
singiel mężczyzn 50+ tak / nie*
singiel kobiet tak / nie*
debel mężczyzn A/B/C) partner** _______________________): tak / nie* zaznaczyć A B C
-debel kobiet A lub B (partnerka** _______________________): tak / nie* zaznaczyć A B
- mixt A/B) partner lub partnerka** _______________________): tak / nie* zaznaczyć A B
***
zamawiam koszulkę, rozmiar …………….tak/nie?
* niepotrzebne skreślić
-** - jeśli mamy partnera / partnerkę to wpisujemy ich imię i nazwisko, jeśli nie mamy, a chcemy
grać to wpisujemy "szukam"

