REGULAMIN
„Mistrzostwa Miasta Amatorów w badmintonie”
pod patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
I. Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu.
II. Termin rozgrywek:
Turniej odbędzie się dnia 02.12.2017 r. o godz.9.00
III. Miejsce rozgrywek:
Hala Sportowa „Śródmieście”
Hala udostępniona będzie od godz. 8.00
IV. Cel zawodów:
a) popularyzacja gry w badmintona oraz aktywny wypoczynek,
b) aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu,
c) zapewnienie uczestnikom profesjonalnych warunków współzawodnictwa sportowego,
d) realizacja kalendarza imprez MOSiR.
V. Kategorie:
Turniej rozgrywany będzie w trzech kategoriach wiekowych dla gier pojedynczych:
- mężczyzn:
- do 30 lat
- od 31 do 40 lat
- powyżej 40 lat
- kategoria OPEN kobiet
- kategoria gry podwójne
Gry podwójne rozgrywane będą bez podziału na kategorie wiekowe. W grach podwójnych mogą
uczestniczyć dowolne zespoły. W kategoriach wiekowych nie mogą startować zawodnicy zrzeszeni,
posiadający licencje PZBad.
VI. Uczestnictwo:
a) Niepełnoletni biorący udział w zawodach mają obowiązek posiadania podpisanego przez opiekuna
prawnego oświadczenia Organizatora zał. nr 1 /do pobrania na stronie www.mosirkk.pl./.
b) Wszyscy pełnoletni Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność co deklarują
podpisanym oświadczeniem przygotowanym przez Organizatora zał. nr 2 /do pobrania
na stronie www.mosirkk.pl/.
c) Uczestnicy zawodów są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu zawodów.
d).Zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom sędziów
i Organizatora zawodów.
VII. System rozgrywek:
a) System rozgrywek zostanie ustalony przez sędziego głównego po zamknięciu listy zgłoszeń.
b) Mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów do 15 pkt. w secie (każda akcja za punkt).
c) Kategoria jest uznana jeśli wystartuje min. 3 Zawodników lub 3 pary.

VIII. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane do 28.11.2017 r. do godz. 12.00:
a) e-mail: sport@mosirkk.pl,
b) zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię, adres mailowy lub telefon, rok urodzenia,
wyszczególnione kategorie, w których zgłaszający chce wziąć udział. W przypadku gier
podwójnych, proszę podać imię i nazwisko partnera z którym będzie się grało.
W DNIU ROZGRYWEK ZAPISY NIE BĘDĄ PROWADZONE.
IX. Nagrody:
W poszczególnych klasyfikacjach zawodnicy otrzymują za zajęcie I, II, III miejsca puchary.
X. Postanowienia końcowe:
1) Zawodnicy biorący udział w turnieju nie płacą wpisowego.
2) Organizator zapewnia lotki do gry.
3) Organizator nie zapewnia rakiet do gry.
4) Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów Regulaminu.
5) Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników zawodów.
6) Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego,
OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić
w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu
odpowiedzialności. Każdy Zawodnik startując w imprezie w pełni akceptuje Regulamin turnieju
i startuje na własną odpowiedzialność.
7) Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu i przepisów PZBad.
8) Każdy Uczestnik zobowiązany jest do szczególnej dbałości o bezpieczeństwo podczas obecność
na boisku i kierowanie się zasadą fair play w trakcie zawodów.
9) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Zawodnika w materiałach
fotograficznych i filmowych z turnieju w celach promocyjnych „Mistrzostw Miasta Amatorów
w badmintonie” pod patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Kędzierzynie-Koźlu

