
REGULAMIN 
V WIOSENNEGO TURNIEJU BADMINTONA 

O MISTRZOSTWO RADOMSKA
POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

29 MARCA 2020

⦁ Organizatorem 
Turnieju jest Miasto Radomsko oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Radomsku.

⦁ Cele Turnieju to
-propagowanie gry w badmintona jako znakomitego sposobu spędzania czasu 
wolnego;
-integracja różnych środowisk wokół idei aktywnego, sportowego trybu życia;
-promocja miasta Radomsko jako ośrodka inicjatyw sportowych.

⦁ Termin i miejsce
- 29 marca 2020 roku 
- Hala Sportowa ul. Św. Jadwigi Królowej 20 w Radomsku

⦁ Kategorie turniejowe
- gry singlowe kobiet
- gry deblowe kobiet
- gry singlowe mężczyzn
- gry deblowe mężczyzn
- mikst

Turniej nie jest zaliczany do klasyfikacji prowadzonej przez PZB

⦁ Harmonogram Zawodów
8:00 – 9:00 -  praca Biura Zawodów ( rejestracja, opłaty i pakiety startowe );
9:00 – 9:15 – uroczyste otwarcie turnieju;
9:15 – 13:30 – pierwsza tura – mecze w systemie pucharowym;
13:30 – 14:30 – przerwa obiadowa; 
14:30 – 18:00 – druga tura – mecze w systemie pucharowym;
Ceremonie wręczenia trofeów i nagród dla zdobywców I, II i III miejsca w kategorii 
odbędzie się zaraz po zakończeniu rywalizacji i wyłonieniu jej zwycięzców.

⦁ Uczestnictwo
- w turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni do gry w badmintona, którzy przed 
dniem turnieju ukończyli 15 lat. Zawodnicy posiadający czynną licencję PZB nie 
mogą wziąć udziału w turnieju. 
Organizatorzy dopuszczają możliwość uczestniczenia w turnieju osób, które nie 
ukończyły 15 roku życia pod warunkiem stałej obecności podczas turnieju rodzica lub 
opiekuna prawnego takiego zawodnika. Osoba odpowiedzialna za niepełnoletniego 
uczestnika turnieju musi złożyć w Biurze Zawodów specjalne zgłoszenie;

- warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do dnia 25 marca 2020 roku na adres : 
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mosir@radomsko.pl  zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko zawodnika, 
miejscowość, kategorie, w których zawodnik planuje rywalizować, 

- warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie przed rozpoczęciem zawodów opłaty 
startowej
w wysokości 50 złotych od zawodnika (za cały turniej) oraz złożenie w Biurze 
Zawodów podpisów pod  stosownymi zgodami i oświadczeniami RODO. 
⦁ Nagrody:
-  organizatorzy przewidzieli puchary i nagrody rzeczowe dla zdobywców trzech 
pierwszych miejsc w każdej kategorii.

⦁ System rozgrywek
- uczestnicy grają do dwóch wygranych setów po 21 punktów każdy;
- turniej rozegrany będzie systemem pucharowym w którym zawodnicy rywalizują o 
każde miejsce w klasyfikacji końcowej turnieju;
- zawodnicy sędziują sobie wzajemnie;
- sprawy sporne rozwiązują sędziowie turnieju;

⦁ Obowiązki organizatora
- organizator zapewnia korty do badmintona na podłożu sportowym, 24 lotki piórowe 
i lotki stylonowe, szatnie z natryskami, wodę mineralną oraz gorącą kawę i herbatę w 
czasie trwania turnieju, obiadowy jednodaniowy posiłek regeneracyjny, doraźne 
zabezpieczenie medyczne, kącik gier logicznych oraz serdeczną rodzinną atmosferę;

⦁ Postanowienia końcowe
- organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju;
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i uszczerbek na 
zdrowiu powstałe w wyniku udziału w rozgrywkach turnieju;
- organizator nie bierze odpowiedzialności za wyposażenie i przedmioty osobiste 
uczestników pozostawione w szatniach i na terenie hali sportowej;
- uczestnicy turnieju wyrażają zgodę ( podpisują stosowny dokument) na 
upublicznienie ich wizerunku oraz danych osobowych w celach informacji i promocji 
turnieju.
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