
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
WWL Badminton Yonex Cup 2018 

 
1. CELE: 

 Popularyzacja badmintona na Mazowszu 

 Integracja środowiska seniorów 

 Propagowanie aktywnego wypoczynku 
 
2. ORGANIZATORZY: 
      WWL Badminton Club 
 
WSPÓŁORGANIZATOR/PARTNER:  
Powiat Wołomiński 
VEKTOR MEDIA - YONEX 
  
Osoba odpowiedzialna za organizację turnieju: Marek Rosa  tel. 601 812 658 marek.rosa@onet.eu  
 
3. TERMIN: 
24-25.11.2018 r. 
 
4. MIEJSCE: 
Hala Sportowa OKiS 05-220 Zielonka ul. Łukasińskiego 1/3 
 
Liczba boisk: 7 (maty) 
 
5. PROGRAM: 

 sobota godz. 9:00 - rozpoczęcie gier zgodnie z planem zamieszczonym na witrynie internetowej 
http://eBadminton.com.pl/.  

 niedziela godz. 10:00 - ewentualne dokończenie gier 
 
6. KATEGORIE WIEKOWE: 

 gr.0 kobiety (25+) ur. w 1992 i starsze 

 gr.0 mężczyźni (30+) ur. w 1987 i starsi 

 gr.1 (35+) kobiety i mężczyźni ur. 1978-1982 

 gr.2 (40+) kobiety i mężczyźni ur. 1973-1977 

 gr.3 (45+) kobiety i mężczyźni ur. 1968-1972 

 gr.4 (50+) kobiety i mężczyźni ur. 1963-1967 

 gr.5 (55+) kobiety i mężczyźni ur. 1958-1962 

 gr.6 (60+) kobiety i mężczyźni ur. 1953-1957 

 gr.7 (65+) kobiety i mężczyźni ur. 1948-1952 

 gr.8 (70+) kobiety i mężczyźni ur. 1943-1947 

 gr.9 (75+) kobiety i mężczyźni ur. 1938-1942 

 gr.10 (80+) kobiety i mężczyźni ur. do 31.12.1937 
 

7. SYSTEM ROZGRYWEK: 
a. grupowo-pucharowy trójkowy  we wszystkich grach; 
b. turniej rozgrywany we wszystkich rodzajach gier (pojedyncza mężczyzn, pojedyncza kobiet, podwójna mężczyzn, 

podwójna kobiet, mieszana) w każdej kategorii wiekowej przy minimalnej liczbie 3 zgłoszeń. Przy liczbie zgłoszeń 
mniejszej niż 3 zawodnicy zostają automatycznie przepisani do grupy młodszej; 

c. zawodnik może grać maksymalnie w 2 rodzajach gier, ale nie w 2 kategoriach wiekowych tego samego rodzaju gry; 
d. zawodnik starszy może grać w kategorii młodszej; 
e. rozstawianie wg Regulaminu Seniorów Badmintona i zgodnie z aktualną ogólnopolską listą klasyfikacyjną seniorów;  

 8. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
a. data urodzenia zgodna z pkt. 6; 
b. terminowe zgłoszenie do gier; 
c. opłacenie wpisowego: 35 zł za grę pojedynczą, 35 zł za grę podwójną od zawodnika; 
d. posiadanie aktualnych badań sportowo-lekarskich albo złożenie oświadczenia potwierdzonego podpisem 

uczestnika o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju; 
e. posiadanie przepisowego sprzętu (w tym lotek) i ubioru sportowego. 
 

9. ZGŁOSZENIA DO GIER: 
a. zgłoszenia do wszystkich gier należy składać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na witrynie internetowej 

http://eBadminton.com.pl/. 

mailto:marek.rosa@onet.eu


b. zawodnicy zgłaszający się do turnieju są obowiązani podać: 

 imię i nazwisko, rok urodzenia, rodzaj gry, partnerów do gier podwójnych; 

 oraz ewentualnie mogą podać: deklarację gry w młodszej kategorii wiekowej, wniosek o dodatkowe 
rozstawienie bezklubowe, inne informacje (np. numer telefonu). 

 
10. TERMIN ZGŁOSZEŃ DO GIER: 
20 listopada 2018 r. (wtorek) godz. 22:00 
 
11. PUBLIKACJA LOSOWANIA I PLANU GIER: 
22 listopada 2018 r. (czwartek) godz. 12:00 
 
12. SĘDZIA GŁÓWNY: 
Marek Krawczyk (licencja nr 314)  tel.884 750 770   marekkrawczyk@gazeta.pl  
 
13. WYNIKI TURNIEJU: 
wliczane do listy klasyfikacyjnej seniorów. 
 
14. NAGRODY: 
- medale za miejsca 1 – 3 
- talony na sprzęt sportowy marki Yonex za miejsca 1 – 2 
 
15. ZAKWATEROWANIE: Hotel „U Pietrzaków” ul. Lipowa 20  05-220 Zielonka tel. 22 781 88 47   recepcja@upietrzakow.pl   
rezerwacja na hasło „turniej badmintona -   pokoje: 1 osobowy: 180 zł,  2 osobowy: 200 zł, 3 osobowy: 300 zł,  2 osobowy z 
dostawką : 260 zł,  studio z łożem małżeńskim: dla 2 osób: 200 zł,  studio z łożem i rozkładaną kanapą dla 3 osób: 300 zł - są 
to ceny brutto ze śniadaniami.  

16. WYŻYWIENIE: obiad -  Restauracja Hotelu „U Pietrzaków” ul. Lipowa 20  - lunch dnia „jesz ile chcesz” 22 zł 
Zamówienia –Marek Rosa tel. 601 812 658 marek.rosa@onet.eu  do dnia 21.11.2018 r..  
Organizator zapewnia bezpłatny poczęstunek podczas trwania turnieju: kawa, herbata, ciasteczka, owoce oraz żurek             
w godz. 11 – 12:30 
  
17. WIECZOREK INTEGRACYJNY:  Hotel „U Pietrzaków” ul. Lipowa 20  05-220 Zielonka 
Wieczorek Andrzejkowy od godz. 21:30 z recitalem piosenki francuskiej i dyskoteką, koszt 45 zł. 
Zapisy – Marek Rosa tel. 601 812 658 marek.rosa@onet.eu do dnia 21.11.2018 r. 
 
18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

a. turniej przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Seniorów Badmintona i Regulaminem Sportowym PZBad; 
b. w sprawach spornych decyduje sędzia główny – Marek Krawczyk 
 

19. PATRONAT MEDIALNY / SPONSORZY: 
- BadmintonZone.pl 
- Radio FAMA 
- Życie Powiatu Na Mazowszu 
- VEKTOR MEDIA – YONEX 
- Miasto Zielonka 
- Fair Play Plus 
- Centrum Budowlane Jędrzejuk 
- Powiat Wołomiński 

„Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”  
 
20. UWAGI ORGANIZATORA: 
Podczas trwania turnieju obsługę serwisową i sklepik ze sprzętem badmintonowym zapewnia YONEX 

ZAPRASZAMY DO ZIELONKI!!! 
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