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Regulamin VII Mistrzostw Puław w BADMINTONIE 19.12.2020 

1. Organizatorem turnieju jest Uczniowski Klub Sportowy Badminton Puławy a współorganizatorem UKT 

Chemik Puławy. 

2. Zgłoszenia: Damian Woźniak wozdam@gmail.com, szczegóły tel. 603 195 651 do dnia 18.12.2020 do 

godziny 18
00

. W zgłoszeniu należy podać: Imię i Nazwisko, klub/miejscowość, numer kategorii. W 

przypadku braku partnera do debla wpisać – szukam partnera. 

3. Losowanie gier w dniu zawodów. 

4. Harmonogram gier: 

- Kategorie 1-5, godzina 9
00

, 

- Kategorie 6-10, godzina 13
00

, 

- Kategorie 11-12, godzina 16
00

. 

5. Kategorie: 

1 Singiel: Dzieci do 9 lat 7 Singiel: Kobiety B 16+ 

2 Singiel: Dziewczęta A 8 Singiel: Open A 16+ 

3 Singiel: Dziewczęta B 9 Singiel: Open B 16+ 

4 Singiel: Chłopcy A 10 Singiel: Open C 16+ 

5 Singiel: Chłopcy B 11 Debel: Open A 16+ 

6 Singiel: Kobiety A 16+ 12 Debel: Open B 16+ 

A - zaawansowani ,B - średniozaawansowani, C - początkujący.  

W kategorii B nie mogą grać zawodnicy obecnie i w przeszłości klasyfikowani w tabelach PZBad. 

Zawodnik może grać w jednej kategorii zaawansowania w grach pojedynczych i w jednej kategorii gier 

podwójnych. 

 

- Każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości. Pod uwagę brany będzie rocznik zawodnika. 

Starsi nie mogą grać w młodszych kategoriach. Młodsi mogą grać w starszych kategoriach za dodatkową 

opłatą i zgodą organizatora turnieju. 

- Poniżej 5 osób startujących organizator może połączyć kategorie. 

6. Opłatę startową uiszcza się w dniu zawodów. 10 zł za kategorie od 1 do 5. Pozostali 40 zł za jedną 

kategorię i 60 zł za dwie kategorie. 

7. Organizator zapewnia lotki nylonowe. Dopuszcza się grę własnymi lotkami piórowymi według 

klasyfikacji PZBad (bez rozliczania ich kosztów). 
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8. Uczestnik podpisując listę startową potwierdza, że akceptuje regulamin i nie ma żadnych 

przeciwwskazań lekarskich do uprawiania dyscypliny badminton. Zawodnicy biorą udział w zawodach 

na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana pisemna zgoda 

rodzica/opiekuna prawnego. 

9. Organizator turnieju podczas zawodów zapewnia opiekę medyczną tylko i wyłącznie w postaci pomocy 

doraźnej (apteczka). W przypadku poważnego urazu zostaje wezwana karetka. 

10. System rozgrywek: ustala organizator w dniu turnieju. 

12. Zasady przeprowadzenia turnieju w czasie pandemii COVID-19 

- Na obiekt należy wchodzić w maseczce ochronnej (usta i nos powinny być zasłonięte). 

- Przed wejściem na obiekt wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk. 

- Po wejściu na obiekt każdej osobie zostanie zmierzona temperatura ciała. 

- W turnieju mogą wziąć udział jedynie osoby, które wypełniły oświadczenie ws. udziału w trakcie 

pandemii. W przypadku niepełnoletnich takie oświadczenie wypełnia rodzic lub opiekun. 

- Na obiekt mogą wejść tylko zawodnicy. Z zawodnikami niepełnoletnimi może wejść 1 opiekun, którego 

obowiązują takie same zasady dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS COV-2. 

- W trakcie meczów zasłanianie ust i nosa nie jest obowiązkowe. 

- W trakcie trwania turnieju obowiązuje utrzymywanie dystansu 1,5m. 

11. Zasady ogólne: 

- Zawodników obowiązuje strój sportowy, a pozostałych zmienne obuwie lub worki ochronne, 

- Za rzeczy zagubione lub skradzione podczas zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności, 

- Biorąc udział w turnieju i akceptując regulamin rozgrywek, uczestnik tym samym wyraża zgodę na 

wykorzystanie swojego wizerunku i danych osobowych takich jak imię i nazwisko, klub czy też 

reprezentowane miasto w celach promocyjnych badmintona przez organizatora turnieju, 

- Nagrody: za m-ca I-III dyplomy i/lub medale. Inne wedle możliwości organizatora, 

- W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje sędzia główny turnieju. Stosuje się 

regulaminy sportowe PZBad. Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu, 

- Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi, a ewentualne zmiany 

w regulaminie publikowane będą 3 dni przed turniejem na stronie www.badminton.pulawy.pl i profilu 

facebook UKS Badminton Puławy. 

http://www.badminton.pulawy.pl/

