
 



REGULAMIN TURNIEJU Olimpionic Cup - 29.01.2017 (niedziela) 

  

TURNIEJ ZALICZANY DO RANKINGU POLSKICH AMATORÓW BADMINTONA www.pab.org.pl  

ORGANIZATOR:  
Akademia Badmintona "Olimpionik". 
Informacji udziela Krzysztof Trojanowski, kom. 513 062 477 
e-mail: k.trojanowski@zs-lipiany.pl 
  
PRAWO GRY: 

W zawodach mogą grać jedynie zawodnicy, którzy od dnia 1.09.2009 roku nie byli 
klasyfikowani w rankingu Polskiego Związku Badmintona i nie widnieją w dniu 

turnieju w ewidencji zawodników Polskiego Związku Badmintona. Istnieje możliwość 

dopuszczenia do turnieju zawodników, którzy nie spełniają powyższych wymagań, ale wówczas 

nie zdobywają oni punktów do rankingu PAB . 
 
 
TERMIN: 

29.01.2017 (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 www.olimpionik.pl w sobotę wieczorem. 
 
TERMIN ZGŁOSZEŃ:  
25.01.2017 (środa) do godziny 22.00.  
Zgłoszenia - należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.olimpionik.pl 

 
MIEJSCE:  
Hala Rekreacyjno - Sportowa w Lipianach 

ul. Kopernika 9 
74-240 Lipiany 
woj. zachodniopomorskie 
 
Liczba kortów: 
- minimum 7 kortów 
 
KATEGORIE TURNIEJU:  
- singiel mężczyzn open KAT.A  
- singiel mężczyzn open KAT.B  
- singiel mężczyzn open KAT.C  
- singiel kobiet  
- debel mężczyzn  
- mixt 
 
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 początkująco-rekreacyjni. 
 
W przypadku, gdy w kategorii singla open kat. A, B lub C nie będzie minimum 3 zgłoszonych osób to kategorie zostaną połączone.  
Zawodnik może grać w trzech różnych grach, zawodniczka w dwóch. 
Nie można łączyć singla mężczyzn open kat. A, B i C. 
 
SYSTEM ROZGRYWEK:  
- zostanie ustalony przez organizatora po zamknięciu listy zgłoszeń i będzie zapewniał zawodnikowi rozegranie minimum dwóch gier 
w każdej kategorii do której został zgłoszony. 
-  aby dana gra była rozgrywana muszą być zgłoszone do niej min. 3 osoby lub 3 pary, 
-  zasady rozstawiania zawodników według rankingu Polskich Amatorów Badmintona i wg uznania organizatora,  

-  mecze do 3 wygranych setów do 11 punktów w secie (maksymalny stan to 3:2 w setach i 11:10).  

Przy mniejszej ilości zawodników mecze rozgrywane będą do 21pkt. 
 
LOTKI:  
-  dostarcza organizator (nylonowe) 
-  dopuszcza się lotki piórowe za zgodą zawodników, wtedy zawodnicy zapewniają taką liczbę lotek, aby wystarczyło do końca 
rozgrywanego meczu 
 
OPŁATA STARTOWA W KATEGORIACH INDYWIDUALNYCH:  
25zł za start w jednej kategorii turnieju.  
40zł za start w dwóch kategoriach turnieju. 

http://www.pab.org.pl/
http://www.badminton.pl/


50zł za start w trzech kategoriach turnieju. 
Opłata startowa jest dokonywana bezpośrednio przed turniejem u organizatora.  

Zgłoszenie do turnieju jest wiążące – jeśli zawodnik po zamknięciu listy zgłoszeń zdecyduje się zrezygnować z gry i nie znajdzie 

zawodnika na zastępstwo, będzie musiał ponieść koszt wpisowego. 
 
OPIEKA MEDYCZNA:  

- zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, potwierdzając iż są zdrowi i zdolni do gry w turnieju. 

- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu uczestników i uczestniczek 

biorących udział w turnieju. 
 
WYŻYWIENIE: 
- organizator w miarę możliwośći zapewni wodę, herbatę, kawę, słodki poczęstunek oraz owoce 
- dla chętnych istnieje możliwość nabycia obiadu po wcześniejszym zgłoszeniu u organizatora  
 
NAGRODY:  
- zdobywcy pierwszych miejsc w kat. singiel mężczyzn open KAT.A oraz singiel kobiet zdobywają tytuł Olimpionika Badmintona oraz 
puchary ufundowane przez Burmistrza Lipian, 
- zdobywcy miejsc 1-3 w każdej kategorii otrzymują medale i dyplomy, 
- przewidywane są również inne nagrody w miarę możliwości organizatora. 
 

INNE POSTANOWIENIA: 
Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku na zdjęciach i filmach dokumentujących przebieg imprezy, 

które mogą zostać zamieszczone na stronach internetowych patronów medialnych, sponsorów, partnerów, patronów i organizatorów 

tego turnieju 
 
Turniej rozgrywany zgodnie z przepisami Polskiego Związku Badmintona oraz Polskich Amatorów Badmintona. 
 

 

Stoisko sportowe podczas turnieju 

www.sklep-badminton4all 

 
 

W imieniu organizatorów zapraszam serdecznie 

       Krzysztof Trojanowski 

 
 

 

http://www.sklep-badminton4all/

