
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

GRAND PRIX JUNIORÓW I MŁODZIKÓW W BADMINTONIE  

Sianów13-15 września 2019 r. 

 

Open Grand Prix Juniorów (U19) (kategoria VI) 

Open Grand Prix Młodzików (U15) (kategoria VIII) – ranga 4. 

 

  1. ORGANIZATOR 

UKS Kometa Sianów, ul. Bolesława Chrobrego 4, 76-004 Sianów . 

Osoba odpowiedzialna: Robert KOWALCZYK tel. 600 499 036, kowal1997@wp.pl 

 

  2. RODZAJE GIER 

Pojedyncza dziewcząt, pojedyncza chłopców, podwójna dziewcząt, podwójna chłopców, 

mieszana. 

 

  3. SYSTEM ROZGRYWEK 

Gry pojedyncze – grupowo–pucharowy trójkowy(po przekroczeniu liczby zgłoszeń 50– 

pucharowy). 

Gry podwójne – grupowo–pucharowy trójkowy (po przekroczeniu liczby zgłoszeń 26 – 

pucharowy). 

 

  4. MAKSYMALNA LICZBA GIER DLA ZAWODNIKA – 3, możliwość gry w jednej 

kategorii wiekowej. 

 

  5. MIEJSCE 

Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie, ul. Dworcowa 26a (6 boisk). 

 

  6. RAMOWY PROGRAM TURNIEJU 

piątek, 13.09.2019r. 
-godz. 08.00- odprawa techniczna OGPJ/OGPM 

-godz. 09.00   – początek gier: 

-godz. 13.30  - uroczyste otwarcie 

-godz. 14.00 – kontynuacja gier. 

sobota, 14.09.2019r. 

-godz. 09.00 -c.d. gier 

niedziela, 15.09.2019r. 

-godz. 09.00-dokończenie gier, 

-godz.14.00 – dekoracja i zakończenie. 

 

  7. LOTKI 

Uczestnicy są zobowiązani zapewnić lotki do gry. 

Kolejność lotek wg regulaminu PZBad. 

Organizatorzy zapewniają możliwość kupna lotek i naprawy rakiet w stoisku Firmy YONEX. 

 

  8.PROCEDURA ZGŁOSZEŃ DO GRY I LOSOWANIA 

Zgłoszenia do gier należy przesłać: 

- zgodnie z pkt5. Części Ogólnej Regulaminu Sportowego PZBad 

-pocztą elektroniczną z uprawnionego źródła na adres sędziego głównego 

leszekrorat@gmail.com – do 1 września 2019 (niedziela) godz. 22.00. 



Publikacja listy zgłoszeń do 3 września 2019 (wtorek) godz. 22.00. 

Publikacja losowania i planu gier do 7 września 2019 (sobota) godz. 22.00. 

  9. WPISOWE 

-gra pojedyncza-40zł 

-gry podwójne-35 zł (od zawodnika). 

 

10. SĘDZIA GŁÓWNY – Leszek RORAT #036; leszekrorat@gmail.com, tel.790267363. 

 

11. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

1. Gościniec Pod Kłosem, 76-004 Sianów, Kłos 22a (2 km od hali, miejsc 28), nr 

tel. do rezerwacji 94 318 65 37 (usługa rezerwowana i opłacana bezpośrednio w 

hotelu). Pokoje z łazienkami i TV, Wi-Fi,85 zł. osobodzień ze śniadaniem  

Darmowy parking 

 

2. Dworek w Skibnie, 76-003 Skibno 32, (2 km od hali, miejsc 22)- nr tel. do 

rezerwacji 602 655 012 (usługa rezerwowana i opłacana bezpośrednio w hotelu). 

Pokoje z łazienkami i TV, lodówka, Wi-Fi, 85 zł. osobodzień  

Śniadanie w formie szwedzkiego stołu wliczone w cenę noclegu. 

 

3. Fala 1 Centrum Rekreacyjno – Wypoczynkowe, 76-032 Łazy, ul. Gościnna 5 

Pokoje z łazienkami i TV, Wi-Fi, 80 zł. osobodzień ze śniadaniem,  

Śniadanie w formie szwedzkiego stołu wliczone w cenę noclegu. Darmowy 

parking. Tel. 94 318 29 91– rezerwacja bezpośrednio w ośrodku, opłata u 

organizatora (istnieje możliwość wykupienia całodziennego wyżywienia lub 

obiadokolacji w cenie 30 zł od posiłku). 

 
4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 75-582 Koszalin, ul. Leśna 1, (6 km od 

hali, miejsc 48). Pokoje 30 zł. nocleg (usługa rezerwowana i opłacana 

bezpośrednio w PWSZ). 

 

Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia u organizatora, stołówka przy hali turniejowej, 

- obiad 20 zł. 

- kolacja 16 zł. 

 

12. NAGRODY 

Zdobywcy miejsc 1-3 we wszystkich grach otrzymują pamiątkowe trofea. 

Finaliści wszystkich gier otrzymują bony towarowe firmy YONEX.  

Trofea, bony oraz upominki okolicznościowe można odebrać wyłącznie w czasie oficjalnej 

dekoracji zwycięzców. Podczas dekoracji obowiązuje strój sportowy. 

 

13. RÓŻNE 

-Turniej zostanie rozegrany zgodnie z regulaminem PZBad. 

-Sklep, serwis Yonex. 

-spotkanie integracyjne trenerów i opiekunów odbędzie się 13 września w  piątek w ośrodku 

Fala 1 Centrum Rekreacyjno – Wypoczynkowe w Łazach ul. Gościnna 5, ok. godziny 

21.30 (po zakończonych grach). 



IMPREZA TOWARZYSZĄCA 

FESTIWAL BADMINTONA 

Sianów 13 – 15 września 2019 r. 
 

  1. ORGANIZATOR 

UKS Kometa Sianów, ul. Bolesława Chrobrego 4, 76 – 004 Sianów. 

Osoba odpowiedzialna Dorota GRZEJDAK tel. 698 089 955. 

 

  2. TERMIN 

piątek, 13.09.2019 r. – TURNIEJ DZIECI 
- Młodzików Młodszych (U13), Żaków (U11), Żaków Młodszych (U9), Skrzatów (U7) – 

(rejestracja zawodnika nieobowiązkowa) 
- godz. 08.15 – odprawa techniczna z sędzią głównym i organizatorem 

- godz. 09.00 – rozpoczęcie gier 

- godz. ok. 19.00 – dekoracja i zakończenie (możliwość dekoracji poszczególnych kategorii 

zaraz po zakończonych grach). 

 

sobota, 14.09.2019 r. – TURNIEJ SENIORÓW 

- godz. 09.15 – odprawa techniczna  z sędzią głównym i organizatorem 

- godz. 10.00 – rozpoczęcie gier 

- godz. ok. 19.00 – dekoracja i zakończenie (możliwość dekoracji poszczególnych kategorii 

zaraz po zakończonych grach). 

(Przy dużej liczbie zawodników turniej może zostać dokończony w niedzielę 15.09.2019 r.). 

 

  3. MIEJSCE 

Hala Sportowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie, ul. B. Chrobrego 4, (4 boiska). 

 

  4. KATEGORIE WIEKOWE 

- MŁODZICY MŁODSI (ur. 2007 i później), gry pojedyncze i podwójne – (poza 

współzawodnictwem) do 21 pkt. 

- ŻACY (ur. 2009 i później) tylko gry pojedyncze – (poza współzawodnictwem) do 15 pkt. 

- ŻACY MŁODSI (ur. 2011 i później) tylko gry pojedyncze – (poza współzawodnictwem) 

do 15 pkt. 

- SKRZATY (ur. 2012 i później) tylko gry pojedyncze – (poza współzawodnictwem) do 11 

pkt. 

- SENIORZY – system grupowo-pucharowy: 

- gra pojedyncza kobiet OPEN 

- gra pojedyncza mężczyzn OPEN 

- gra podwójna mężczyzn OPEN 

- gra mieszana OPEN 

- gra pojedyncza kobiet 40+ 

- gra pojedyncza mężczyzn 40+ 

- gra podwójna mężczyzn 40+ 

- gra mieszana 40+ 

- gra pojedyncza kobiet „RADOSNY AMATOR” 

- gra pojedyncza mężczyzn „RADOSNY AMATOR” 

- gra podwójna/mieszana „RADOSNY AMATOR”. 



Kategoria „RADOSNY AMATOR” – przeznaczona dla osób początkująco – rekreacyjnych. 

W tej kategorii mogą grać jedynie zawodnicy, którzy rozpoczęli przygodę z badmintonem po 

1.09.2017 roku i nie wygrali turnieju badmintona w jakiejkolwiek kategorii. 

  5. LOTKI 

Uczestnicy są zobowiązani zapewnić do gry lotki piórowe, plastikowe zapewnia organizator. 

Kolejność lotek wg regulaminu PZBad. 

Organizatorzy zapewniają możliwość kupna lotek i naprawy rakiet w stoisku Firmy YONEX- 

duża hala. 

 

  6. ZGŁOSZENIA DO GIER 

Na adres sędziego głównego pocztą elektroniczną: ukskometa.zawody@aigma.com.pl 

do 09.09.2019 r. (poniedziałek). 

 

  7. PUBLIKACJA LOSOWANIA do 12.09.2019 r. 

 

  8. WPISOWE 

Opłata festiwalowa w turnieju dzieci – MM, Ż, ŻMŁ, S 

- gra pojedyncza – 20 zł (w cenie dla każdego uczestnika zawodów niespodzianka),  

– 25 zł. jeśli Młodzik Młodszy zgłosi się do dwóch gier. 

Opłata festiwalowa w turnieju seniorów 

- jedna gra – 30 zł, 

- dwie gry – 45 zł, 

- trzy gry – 60 zł. 

 

  9. SĘDZIA GŁÓWNY Mariusz RAKOWICZ – tel. 609538334, 

ukskometa.zawody@aigma.com.pl 

 

10. NAGRODY 

Zdobywcy miejsc 1 – 3 we wszystkich grach otrzymują pamiątkowe trofea sportowe oraz 

dyplomy. 

 

ZAPRASZAM 

Robert KOWALCZYK 

 


