KOMUNIKAT TURNIEJU

BADMASTER KSIĄŻENICE GRAND PRIX 2018 - TURNIEJ I

1. Miejsce i termin
Pierwszy turniej cyklu zostanie rozegrany 21.01.2018. Zmagania organizowane będą
na obiekcie Strefy Ruchu Książenice (ul. Młodości 6, Książenice).
Wydarzenie można obserwować również na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/380900322356198/

2. Organizatorzy
Organizatorem Badmaster Książenice Grand Prix 2018 jest Stowarzyszenie Kreator
Sportowych Emocji.

3. Warunki uczestnictwa
Turnieje przeznaczone są dla każdego, bez względu na płeć, wiek, czy poziom
zaawansowania, toteż w turnieju mogą wziąć udział wszyscy, którzy szukają
badmintonowej rywalizacji.

4. Kategorie
- Singiel Mężczyzn A
- Singiel Mężczyzn B
- Singiel Mężczyzn C
- Singiel Kobiet
- Debel Mężczyzn A
- Debel Mężczyzn B
- Mikst A
- Mikst B

- Debel Kobiet
* W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszonych par do jednej kategorii z gier
podwójnych może ona zostać połączona z drugą (np. zamiast Debla Mężczyzn A i
Debla Mężczyzn B rozegrany zostanie po prostu Debel Mężczyzn).

5. System rozgrywek
Stosowany podczas turnieju system rozgrywek może być różny dla każdej kategorii
oraz zależny jest od liczby zgłoszeń w danej kategorii. Minimalna liczba zgłoszeń
pozwalająca rozegranie kategorii wynosi 4. Dla 4 lub 5 zgłoszeń kategoria rozegrana
zostanie w formie grupy, w systemie "każdy z każdym". W przypadku 6 lub większej
ilości zgłoszeń do kategorii możliwa jest organizacja systemu grupowego, po którym
nastąpi faza pucharowa.
O kolejności w grupie w przypadku fazy grupowej decyduje w wymienionej
kolejności:
1.) Liczba zwycięstw
2.) Bilans setów
3.) Bezpośredni pojedynek
4.) Bilans zdobytych punktów
Zawodnicy będą rozstawieni według rankingu PAB.

6. Ranking
W każdej kategorii zawodnicy rywalizują nie tylko o zwycięstwo w pojedynczym
turnieju, ale także o punkty do specjalnie przygotowanego rankingu Badmaster
Książenice Grand Prix. Najlepsza trójka klasyfikacji generalnej wywalczy pamiątkowe
trofeum, zaś najlepsza ósemka otrzymuje przepustkę do organizowanego
17.06.2018 Turnieju Mistrzów.
System punktowania zależy od zajętego miejsca na poszczególnym turnieju:

1. 100 punktów
2. 90 punktów
3. 80 punktów
4. 75 punktów
5. 70 punktów
6. 65 punktów
7. 60 punktów
8. 55 punktów
9. 50 punktów

10. 45 punktów
11. 40 punktów
12. 35 punktów
13. 30 punktów
14. 25 punktów
15. 20 punktów
16. 15 punktów
17. 10 punktów
18. 5 punktów
19. 3 punkty
20. 2 punkty

7. Termin Zgłoszeń
Lista zgłoszeń zamykana jest o godz. 20.00 w piątek, który poprzedza niedzielne
zmagania turniejowe. Po tym terminie nie jest możliwe zgłoszenie do turnieju.
Informacja o ilości zawodników w kategorii oraz planowanej godzinie rozpoczęcia
danej kategorii opublikowana jest zawsze dzień przed turniejem, w sobotę.

8. Wpisowe
Wpisowe za kategorię singlową wynosi 40 zł, za deblową 30 zł od osoby. Wpisowe
można opłacić na miejscu w dniu turnieju lub przelewem na nr konta: 20 1020 1055
0000 9002 0400 6482, z tytułem [imię, nazwisko, wybrana kategoria/kategorie,
data turnieju]. Zawodnik może wystąpić maksymalnie w trzech kategoriach.

9. Nagrody
Dla wszystkich najlepszych zawodników turnieju w każdej z kategorii przygotowane
zostaną pamiątkowe medale. Dodatkowo zawodnicy rywalizować będą o punkty do
klasyfikacji generalnej. Najlepsza trójka generalki po 4 turniejach w każdej kategorii
otrzyma pamiątkowe trofea, jednak warto walczyć o pierwsze 8 lokat, bowiem dają
one przepustkę do organizowanego 17.06 Turnieju Mistrzów!

10. Niezbędny sprzęt oraz lotki do gry
Każdy uczestnik chcąc wziąć udział w turnieju powinien być wyposażony we własną
rakietę do gry.
Lotki do gry dostarczają uczestnicy. W turnieju obowiązuje gra lotkami piórkowymi,
chyba że bezpośrednio zainteresowani postanowią inaczej.

11. Pozostałe informacje
Organizator nie ponosi odpowiedzialności na ewentualne nieszczęśliwe wypadki,
uszczerbki na zdrowiu zawodników, kontuzje, czy straty materialne odniesione
podczas turnieju.
Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania
danych osobowych oraz wykorzystaniem wizerunku w materiałach takich jak:
sprawozdania z turniejów w prasie oraz w Internecie, publikacja zdjęć z wizerunkiem
uczestników turnieju, publikacja wyników zawodów. Przesłanie zgłoszenia do
turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Turniej zaliczany jest do rankingu Polskich Amatorów Badmintona!
www.pab.org.pl

