Regulamin Grand Prix w badmintonie dla mieszkańców Gminy Kwidzyn
1. ORGANIZATOR:
 GSRKF i SSz w Kwidzynie
 Urząd Gminy w Kwidzynie
 Szkoła Podstawowa w Janowie
2. CEL ZAWODÓW:
– popularyzacja badmintona i współzawodnictwa sportowego wśród mieszkańców gminy;
– Wyłonienie Mistrza Gminy Kwidzyn w badmintonie;
– umożliwienie sprawdzenia swych umiejętności w sportowej rywalizacji;
– propagowanie fair play;
– rozwijanie zainteresowań sportowych, ruchu i rekreacji wśród najmłodszego pokolenia
mieszkańców;
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
1.Turniej 16.09.2017 sala Szkoły Podstawowej w Janowie godzina 10.00
2.Turniej 21.10.2017 sala Szkoły Podstawowej w Janowie godzina 10.00
Organizator zapewnia dojazd i powrót zawodników do miejsca zamieszkania, po wcześniejszym
zgłoszeniu telefonicznym.
4. ZGŁOSZENIA:
Zapisy- przed każdym turniejem w miejscu zawodów w godz. od 9.00 do 9.45
Telefonicznie Anna Burakowska SP Janowo tel.609615761 po g. 15
5. PRAWO UCZESTNICTWA:
– Impreza ma charakter otwarty, w zawodach startują chętne osoby w grupach dziewczęta SP;
chłopcy SP; dziewczęta gimnazjum; chłopcy gimnazjum; OPEN ( powyżej lat 16)
z Gminy Kwidzyn
6. ZASADY PRZEPROWADZENIA GIER:
– W turnieju odbędą się wyłącznie gry pojedyncze (singlowe).
– gramy do dwóch wygranych setów: set liczony do 11 pkt
– w każdej akcji jedna ze stron zdobywa punkt
7. KLASYFIKACJA:
– odbędą się 2 turnieje, każde uzyskane miejsce jest punktowane
- miejsce w klasyfikacji końcowej stanowi suma punktów zawodnika po 2 turniejach.

8. PUNKTACJA:
Za udział w każdym turnieju zawodnicy otrzymują punkty wg schematu: 1 miejsce 40 pkt., 2
miejsce 38 pkt., 3 miejsce 36 pkt. itd. W przypadku zajęcia miejsc ex equo suma punktów dla
danych miejsc jest dzielona pomiędzy zawodników z tych samych pozycji.
9. SPRZĘT:
– lotki do gry zapewnia organizator
– obowiązuje strój sportowy i zmienne buty sportowe nie pozostawiające śladów
– istnieje możliwość wypożyczenia rakietki do gry
10. NAGRODY:
o
o
o
o

Medal za miejsca 1-3 w każdej kategorii po 1 i 2 turnieju
Statuetka dla Mistrza Gminy Kwidzyn w klasyfikacji końcowej w każdej kategorii
Nagrody rzeczowe rozlosowane w czasie każdego turnieju wśród uczestników w każdej
kategorii
Inne nagrody wg posiadanych środków

11. UWAGI KOŃCOWE:
- Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom
- Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza
zawodników od NNW
- Za zniszczenia dokonane na obiektach sportowych odpowiadają zawodnicy.
- Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatniach.
- Za rażące naruszenia niniejszego regulaminu lub niesportowe zachowanie organizator może
zdyskwalifikować
-W trakcie zawodów obowiązują zasady „fair play”.
-Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.
- Zawodnicy sami sędziują sobie mecze
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Uczestnicy wyrażają zgodę organizatorowi na udostępnienie swojego wizerunku do celów
medialnych.
Wszelkich informacji o zawodach udziela: Anna Burakowska SP Janowo tel.609615761

