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Regulamin Turnieju Badmintona - Wiosenna lotka 02.04.2022 

1. Organizatorem turnieju jest Uczniowski Klub Sportowy Badminton Puławy, przy finansowym wsparciu Miasta 

Puławy. 

2. Zgłoszenia: uksbadpul@gmail.com, szczegóły tel. 603 195 651, do dnia 31.03.2022.  

W zgłoszeniu należy podać: Imię i Nazwisko, numer telefonu, klub/miejscowość, nazwę kategorii (młodzież 

dodatkowo rok urodzenia), imię i nazwisko partnera w grach podwójnych. W przypadku braku partnera do gier 

podwójnych wpisać – szukam partnera. 

3. Losowanie gier, po zamknięciu list startowych. 

4. Harmonogram gier: 

11
30

 - Rozgrzewka  

12
00 

 - Rozpoczęcie turnieju  

20
00 

 - Planowane zakończenie turnieju 
 

Kategorie: 

 Singiel mężczyzn A 

 Singiel mężczyzn B 

 Singiel mężczyzn C 

 Singiel kobiet Open 

Debel mężczyzn A 

Debel mężczyzn B 

Debel mężczyzn C 

Debel kobiet Open 

Mikst A 

Mikst B 

Mikst C 

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

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

może grać w jednej kategorii zaawansowania w grach pojedynczych i w dwóch kategoriach gier podwójnych 

(debel i mikst). 

- Każdy uczestnik powinien posiadać dokument tożsamości. 

- W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy od 15 roku życia. 

- Poniżej 5 osób/par startujących organizator może połączyć kategorie. 

5. Opłata startowa: 

Niepełnoletni od 15 lat: 

- 10 zł za udział. 

Dorośli: 

- 40 zł za 1 kategorie, 

- 60 zł za 2 kategorie, 

- 80 zł za 3 kategorie. 
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6. Organizator zapewnia lotki nylonowe. Dopuszcza się grę własnymi lotkami piórowymi według klasyfikacji 

PZBad (bez rozliczania ich kosztów). 

7. System rozgrywek: ustala organizator po zamknięciu list startowych. 

8. Uczestnik podpisując listę startową potwierdza, że: 

- Akceptuje regulamin i nie posiada przeciwwskazań lekarskich do uprawiania dyscypliny badminton. Zawodnicy 

biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich listę startową podpisują 

rodzice lub opiekun i akceptuje regulamin oraz potwierdza brak przeciwwskazań lekarskich swojego dziecka do 

uprawiania dyscypliny badminton, 

- Jestem w pełni świadoma/y zagrożeń wynikających z obecnego stanu epidemii, a podanie nieprawdziwych 

informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników turnieju, jak również ich rodziny, 

- Osobiście nie jestem, ani nikt z najbliższych domowników (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) 

objęta/ty kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy, a w ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mnie / 

ani u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, jak również nie miałam/em styczności z osobami, które 

wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę. 

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

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

10. 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, 

- 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. 


