Regulamin – 4. Gala Badmintona Olimpionik Lipiany
Lipiany, dn. 23-24 lutego 2019 r.
Uczniowski Klub Sportowy (www.olimpionik.pl), Zespół Szkół w Lipianach (www.zs-lipiany.pl), Gmina Lipiany
(www.lipiany.pl) oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Moja Młodość” zapraszają na:
4. Galę Badmintona Olimpionik Lipiany, która odbędzie się w dniach 23 - 24 lutego 2019 r. (sobota - niedziela)
w Hali Rekreacyjno - Sportowej w Lipianach, przy ul. Kopernika 9.
Turniej zaliczany do rankingu Polskich Amatorów Badmintona www.pab.org.pl

1. Organizatorzy:
Uczniowski Klub Sportowy – www.olimpionik.pl
Krzysztof Trojanowski, tel. 513 062 477 lub e-mail: k.trojanowski@zs-lipiany.pl
Marek Polaszczyk, tel. 606 363 626 lub e-mail: autopolkap@op.pl
2. Termin i miejsce:
Turniej odbędzie się w dniach 23 - 24 lutego 2019 r. (sobota/niedziela) w Hali Rekreacyjno - Sportowej w Lipianach,
przy ul. Kopernika 9.
3. Uczestnictwo:
a. uczestnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są posiadać pisemną zgodę rodziców,
b. zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwskazań lekarskich,
c. każdy uczestnik turnieju powinien posiadać własną rakietę, organizator zapewnia lotki,
d. organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na hali lub w szatniach;
5. Kategorie:
a) OLIMPIONIK SENIOR - 23 lutego 2019 r. (sobota, godz. 9.00):
- singiel kobiet
- singiel mężczyzn (kat. A, B, C)
- gry mieszane (MIXT)
- gry podwójne kobiet i mężczyzn (DEBEL)
- amator
Korty będą udostępnione od godz. 8.30 (liczba kortów - 9).
Uwaga!
W turnieju seniorów można startować maksymalnie w 2 kategoriach w różnych grach tzn. można się zapisać do singla
i np. debla, ale nie można zapisać się w singla do kat. A i B.
Organizator turnieju w zależności od ilości zgłoszeń może dokonać rozstawienia tzw. wiekowo – umiejętnościowego np.
grupa singla 60+, informacje takie należy zgłaszać w formularzu zgłoszeniowym w rubryce uwagi.
Aby w danej kategorii mógł odbyć się turniej potrzebnych jest minimum 4 zawodników (single) lub 3 pary (deble i
mixty). Przy małej liczbie uczestników, za ich zgodą jest możliwość łączenia kategorii np. mixt z deblem męskim itp.
Zgłoszenie nie wycofane do dnia losowania (22 lutego – piątek, do godz. 18.00) podlega pobraniu opłacie startowej.

Definicje:
- singiel mężczyzn open KAT. A - na tym poziomie muszą startować wszyscy zawodnicy, którzy kiedykolwiek
uprawiali badmintona w sekcjach klubowych, współzawodniczyli w turniejach zaliczanych do rankingu Polskiego
Związku Badmintona na każdym poziomie wiekowym
- singiel mężczyzn open KAT. B - zawodnicy średniozaawansowani
- singiel mężczyzn open KAT. C - zawodnicy początkujący
- amator – zawodnicy rekreacyjni, stawiający pierwsze kroki
b) OLIMPIONIK JUNIOR – 24 lutego 2019 r. (niedziela, godz. 10.00):
Dziewczęta:
Chłopcy:
U 10 (rocznik 2009 i młodsi)
U 10 (rocznik 2009 i młodsi)
U 12 (rocznik 2008 i 2007)
U 12 (rocznik 2008 i 2007)
U 14 (rocznik 2006 i 2005)
U 14 (rocznik 2006 i 2005)
U 16 (rocznik 2004 i 2003)
U 16 (rocznik 2004 i 2003)
U 18 (rocznik 2002 i 2001)
U 18 (rocznik 2002 i 2001)
Korty będą udostępnione od godz. 9.30 (liczba kortów - 9).
5. System rozgrywek:
Zostanie ustalony przez organizatora po zamknięciu listy zgłoszeń i będzie zapewniał zawodnikowi rozegranie
minimum dwóch gier:
a. w zależności od liczby uczestników turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym lub grupowo-pucharowym,
b. losowanie par turniejowych lub podział na grupy przeprowadza Organizator po potwierdzeniu uczestnictwa przez
zawodników,
c. spotkania rozgrywane będą według systemu do 3 wygranych setów, granych do 11 pkt. Maksymalny stan to 3:2 w
setach i 11:10. Jeżeli zajdzie taka potrzeba (przy dużej liczbie zawodników w danej kategorii) mecze eliminacyjne
mogą być rozegrane do 2 wygranych setów,
d. zawodników obowiązuje obuwie zmienne nierysujące powierzchni,
e. obowiązują zasady gry zgodne z przepisami PZB,
f. w przypadku rozgrywek w grupach końcową kolejność ustala się na podstawie następujących kryteriów:
· liczba wygranych meczów,
· liczba wygranych setów,
· wynik bezpośredniego pojedynku,
· liczba zdobytych małych punktów,
· liczba straconych małych punktów.
6. Sędziowie:
a. organizator nie przewiduje wystawienia sędziów lotkowych, serwisowych i liniowych. Za przebieg każdego meczu
odpowiedzialny będzie w całości sędzia prowadzący,
b. jeśli zajdzie taka potrzeba, zawodnik przegrywający mecz na danym korcie pełni funkcję sędziego prowadzącego w
następnym meczu na tym korcie,
c. wszyscy sędziowie prowadzący podlegają sędziemu głównemu.
7. Nagrody:
Olimpionik Senior: za miejsca I - IV w poszczególnych kategoriach łączna pula nagród w wysokości 6800 zł w postaci
bonów (talonów)
Olimpionik Junior: za miejsca I - IV w poszczególnych kategoriach medale i dyplomy, w miarę możliwości organizatora
nagrody rzeczowe.
Nagrody dla kibiców o łącznej wartości 200 zł
8. Zapisy:
a. Olimpionik Senior - 23 lutego 2019 r. (sobota):
- zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej www.olimpionik.pl - formularz zgłoszeniowy do 20 lutego 2019
r. (środa, do godz. 24.00)
Wpisowe - gra pojedyncza 30 PLN, gra podwójna 30 PLN/os (płatne w dniu turnieju),
b. Olimpionik Junior - 24 lutego 2019 r. (niedziela):
- zgłoszenia (lista imienna z rocznikiem urodzenia) przyjmowane są na adres e-mail: k.trojanowski@zs-lipiany.pl
do dnia 20 lutego 2019 r. (środa, do godz. 24.00)
Wpisowe – 0 PLN (nieodpłatnie),
c. uczestnicy są zobowiązani potwierdzić swój udział na 30 minut przed rozpoczęciem turnieju.
9. Inne postanowienia:
a. prawo do interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega sobie Organizator Turnieju,
b. w sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują Organizatorzy. Decyzje są ostateczne i nie podlegają
zaskarżeniu,
c. organizator zapewnia wodę, ciepły napój (kawa, herbata), słodki poczęstunek,

d. opieka medyczna - zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, dzieci i młodzież za zgodą
rodziców. Organizator nie ubezpiecza startujących zawodników.
10. Kontakt z organizatorem:
Uczniowski Klub Sportowy – www.olimpionik.pl
Krzysztof Trojanowski, tel. 513 062 477 lub e-mail: k.trojanowski@zs-lipiany.pl
Marek Polaszczyk, tel. 606 363 626 lub e-mail: autopolkap@op.pl

