Komunikat
I Mistrzostwa o Puchar Stowarzyszenia
„Przez Sport w Przyszłość” w Badmintona
TURNIEJ ZALICZANY DO RANKINGU
PAB ORAZ GP POWIATU SOCHACZEWSKEIGO
I. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie „Przez Sport w Przyszłość”
Badmintona Sochaczew
II. PARTNERZY:
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
ZS RCKU w Sochaczewie
Indywidualna Liga Badmintona Powiatu Sochaczewskiego
III. TERMIN I MIEJSCE:
Termin: 10.03.2018 (sobota)
Miejsce: Hala Sportowa przy ZS RCKU w Sochaczewie
96-500 Sochaczew, ul. Piłsudskiego 63 (dojazd do hali od ul. Głowackiego przy szkole muzycznej)
IV. UCZESTNICTWO/KATEGORIE
Turniej ma charakter otwarty i jest dostępny dla wszystkich chętnych. Zawodnik może
startować max w 2-ch kategoriach w danym turnieju. Szczegółowe zasady dopuszczenia do gry
dostępne są na stronie: www.pab.org.pl
Singiel mężczyzn Open kat. A (zaawansowany)
Singiel mężczyzn Open kat. B (średnio zaawansowany)
Singiel mężczyzn Open kat. C (początkujący)
Singiel mężczyzn 45+
Singiel mężczyzn 50+
Singiel kobiet
Debel mężczyzn Open
Debel kobiet
Mixt

V. PROGRAM:
Godzina rozpoczęcia turnieju: 9:00
Godziny rozpoczęcia poszczególnych kategorii opublikowane zostaną w Internecie na stronie
http://www.tournamentsoftware.com w przeddzień turnieju o godz. 20:00
VI. SYSTEM ROZGRYWEK:
System rozgrywania turnieju – grupowo-pucharowy, uzależniony jest od ilości zgłoszeń – minimalna
ilość zgłoszeń w grupie – 3
Z grup do dalszych gier awansują - wszyscy !!! - gramy o każde miejsce (przy dużej ilości zgłoszeń
możliwa gra do 15 pkt. set)
Rodzaj gier: pojedyncze i podwójne
Turniej będzie rozgrywany lotkami dostarczonymi przez uczestników (kolejność wg rankingu PZBad)
Klasyfikacja indywidualna w każdej kategorii
VII. OPŁATY STARTOWE:
Na rachunek bankowy 30,00 zł od osoby za start w 1 kategorii, 50,00 zł od osoby za start w 2
kategoriach. mBank: 32 1140 2004 0000 3902 4442 3050 w tytule proszę podać imię i nazwisko oraz
kategorie, wpłaty należy dokonać do czwartku 8.03.2018 r.
W dniu zawodów bezpośrednio przed turniejem u organizatora 40,00 zł osoba za start w 1 kategorii,
65 zł od osoby za start w 2 kategoriach
VIII. NAGRODY:
Pamiątkowe puchary za 1 miejsca w każdej kategorii
Pamiątkowe medale i dyplomy za miejsca 1 – 3 w każdej kategorii
Wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe w
tym rakieta, lotki, koszulki do badmintona firmy VICTOR
IX. ZGŁOSZENIA:
Do godz.20:00 ( środa ) 7.03.2018 r. – poprzez wypełnienie formularza na stronie:
http://www.pswp.e-sochaczew.pl
Ze względu na możliwości techniczne obiektu ilość uczestników została
ograniczona nieprzekraczalnie do 70 osób! Decyduje kolejność zgłoszeń.
X. SPRAWY TECHNICZNE:
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora Turnieju.
W sprawach spornych, lub nie ujętych w regulaminie, decydują organizatorzy i sędzia główny
zawodów. Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Poczęstunek podczas turnieju
XI. INNE:
Organizator nie zapewnia opieki medycznej, zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione na sali lub w przebieralniach
Sędzia główny zawodów – Marek Krawczyk
Wszystkie dodatkowe informacje u organizatora zawodów:
Sebastian Wiśniewski, email: przezsportwprzyszlosc@gmail.com, tel. 608 527 667

XII. PATRONAT MEDIALNY:
http://www.facebook.com/lotka
http://www.pswp.e-sochaczew.pl
Radio Sochaczew
Echo Powiatu
Ziemia Sochaczewska
http://www.badminton.pl/
XIV. DOJAZD:
Dla jadących trasą 50 od Wiskitek, na drugim rondzie w Sochaczewie skręcamy w prawo w ul. Piłsudskiego,
następne po przejechaniu 320 m skręcamy za parkiem w prawo w ul. Głowackiego i jedziemy 250m, i
skręcamy w prawo, mijamy po lewej stronie szkołę muzyczną, jedziemy prosto około 100m i po prawej
stronie znajduje się hala.

Partnerzy:

