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REGULAMIN
GRAND PRIX VICTOR by FameSport Club
Turniej zaliczany do rankingu Grand Prix Małopolski Open
(Turniej zaliczany do rankingu PAB)
Dla osób, które zaczynają swoją przygodę z badmintonem przygotowaliśmy profesjonalny trening
wielokrotnych medalistów MP. Tematem treningu bedzie taktyka gry pojedynczej.

ORGANIZATOR:
Akademia Badmintona Kraków, FameSportClub.
Zbigniew Jasiulewicz, kom.506121584.
MIEJSCE:
Fame Sport Club ul Dekerta 31, 30-703 Kraków
TERMIN:
07.10.2018 (Niedziela) godz. 9.00–początek turnieju
Korty udostępnione będą od godziny 8.30.

Poszczególne kategorie będą rozpoczynały się systematycznie w ciągu trwania turnieju.
Plan startu każdej kategorii zostanie zamieszczony na stronie
http://www.tournamentsoftware.com w piątek wieczorem.
TERMIN ZGŁOSZEŃ:
05.10.2018(piątek)do godziny 20.00.
Zgłoszenia prosimy o dokonywanie poprzez formularz na stronie www.famesport.pl .
Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem.

KATEGORIE TURNIEJU:
- Singiel mężczyzn/kobiet KAT Open
- Singiel mężczyzn/kobiet KAT Amator Open
- Singiel mężczyzn/kobiet KAT.Amator 4Fun
- Singiel mężczyzn 40+
- Debel mężczyzn/kobiet Open, Amator Open
- Mixt Open, Amator Open
-Turniej Par Rodzinnych
W przypadku, gdy w kategorii singla open, amator open, B nie będzie minimum 3 zgłoszonych osób
to kategorie zostaną połączone.
Zawodnik starszy może grać w kategorii młodszej.
Zawodnik / czka może grać w trzech różnych grach.
SYSTEM ROZGRYWEK:
- zostanie ustalony przez organizatora po zamknięciu listy zgłoszeń.
-zawodnicy w turnieju będą rozstawiani wg. rankingu Polskich Amatorów Badmintona
- aby dana gra była rozgrywana muszą być zgłoszone do niej min. 3 osoby lub 3 pary.
- mecze do 2 wygranych setów do 21 punktów w secie. W przypadku większej ilości zgłoszeń sety
do 15.
Turniej Par Rodzinnych:Turnieje rozgrywa się bez zróżnicowania drużyn ze względu na płeć.
Mecz drużynowy to dwie gry singlowe rozgrywane na 1/2 szerokości kortu po jednym secie do 15
punktów bez tie-breaków.

1 singiel: zawodnik starszy vs. zawodnik starszy
2 singiel: zawodnik młodszy vs. zawodnik młodszy
Debel: zawodnik starszy,zawodnik starszy vs. zawodnik starszy vs. zawodnik starszy
Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zdobędzie w sumie więcej punktów. W przypadku remisu
rozgrywany jest tie-break do 2 punktów

OPŁATA STARTOWA W KATEGORIACH INDYWIDUALNYCH:
40zł za start w w grze pojedyńczej.
35zł za start w grze podwójnej.
25zł druga gra
OPŁATA STARTOWA W Turniej Par Rodzinnych:
50zł turniej par rodzinnych open.
OPIEKA MEDYCZNA:
- zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

NAGRODY:
- zdobywcy pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymują pamiątkowe trofea,
- zdobywcy miejsc 1-3 w każdej grze otrzymują medale i dyplomy.
- w trakcie turnieju odbędzie się losowanie upominków wśród startujących.

SPONSORZY i PARTNERZY:
Sponsorzy:
Famesport Klub
Akademia Badmintona Kraków
GRAND PRIX VICTOR rozgrywany zgodnie z przepisami Polskiego Związku Badmintona oraz
Polskich Amatorów Badmintona.

