5. Otwarte Mistrzostwa Lipian w Badmintonie o Puchar Burmistrza Lipian

REGULAMIN
Lipiany, dn. 01.07.2020 r.
Uczniowski Klub Sportowy „Olimpionik” Lipiany (www.olimpionik.pl)
oraz
Zespół Szkół w Lipianach (www.zs-lipiany.pl)
zapraszają na:
5. Otwarte Mistrzostwa Lipian w Badmintonie o Puchar Burmistrza Lipian,
które odbędą się w dniu 01.07.2020 r. (środa) o godz. 16.00
w Hali Rekreacyjno - Sportowej w Lipianach, przy ul. Kopernika 9.

1. Organizatorzy:
Marek Polaszczyk, tel. 606 363 626 lub e-mail: autopolkap@op.pl
Krzysztof Trojanowski, tel. 513 062 477 lub e-mail: k.trojanowski@zs-lipiany.pl
Uczniowski Klub Sportowy – www.olimpionik.pl
Zespół Szkół w Lipianach – www.zs-lipiany.pl
2. Termin i miejsce:
Turniej odbędzie się w dniach 01.07.2020 r. (środa) w Hali Rekreacyjno - Sportowej w Lipianach, przy ul. Kopernika 9
o godz. 16.00.
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 oraz lotki,
d. organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na hali lub w szatniach,
e. organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników turnieju,
e. zawodnicy nie mogą być objęci kwarantanną i nie mogą mieć objawów typu np. gorączka,
f. ze względu na sytuację epidemiologiczną liczba miejsc ograniczona.
5. Kategorie:
- singiel kobiet OPEN,
- singiel mężczyzn kat OPEN,
- gry mieszane – MIXT kat. OPEN,
- gry podwójne – DEBEL męski kat. OPEN;
Korty będą udostępnione od godz. 16.00 (liczba kortów - 9)
Uwaga!
W turnieju seniorów można startować maksymalnie w 2 kategoriach. Aby w danej kategorii mógł odbyć się turniej
potrzebnych jest minimum 4 zawodników (single) lub 4 pary (deble i mixty).

5. System rozgrywek:
Zostanie ustalony przez organizatora po zamknięciu listy zgłoszeń i będzie zapewniał zawodnikowi rozegranie
minimum dwóch gier:
a. mecze rozgrywane są systemem grupowo – pucharowym. Nie są rozgrywane mecze o 3 miejsce. W przypadku
dwóch grup w danej kategorii rozgrywane są półfinały z układem 1 z gr A z 2 z gr B oraz 2 z gr A z 1 z gr B. Zwycięzcy
grają o finał, a przegrani zdobywają 3 miejsce. W przypadku 3 grup – zwycięzcy grają mecze każdy z każdym. W
przypadku 4 grup zwycięzcy grają półfinały: 1 z gr A z 1 z gr C oraz 1 z gr B z 1 z gr D.
b. losowanie par turniejowych lub podział na grupy przeprowadza Organizator po potwierdzeniu uczestnictwa przez
zawodników,
c. mecze rozgrywane są do 21 pkt (dwa punkty przewagi, kończący jest pkt. 30) do dwóch wygranych setów. W
przypadku rozgrywania 3 seta zmiana boisk przy osiągnięciu przez jednego zawodnika 11 pkt.
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:
•
ilość wygranych meczy (za wygranie meczu 1 pkt za przegrany mecz 0 pkt)
•
gdy a równe to różnica setów
•
gdy a i b równe to różnica małych punktów
•
gdy a, b i c równe to bezpośredni mecz pomiędzy zainteresowanymi
g. kartę meczową odbiera zawodnik/debel wyczytany jako pierwszy na liście, kartę do stolika sędziowskiego oddaje
zawodnik/debel który wygrał mecz,
h. wszelkie niesportowe zachowania karane będą zgonie z regulaminem PZBAD.
6. Sędziowie:
a. sędzią głównym turnieju będzie Krzysztof Trojanowski,
b. organizator nie przewiduje wystawienia sędziów lotkowych, serwisowych i liniowych - za przebieg każdego meczu
odpowiedzialny będzie w całości sędzia prowadzący,
c. jeśli zajdzie taka potrzeba, zawodnik przegrywający mecz na danym korcie pełni funkcję sędziego prowadzącego w
następnym meczu na tym korcie,
d. wszyscy sędziowie prowadzący podlegają sędziemu głównemu.
7. Nagrody:
Senior: medale za miejsca 1-3. W miarę możliwości organizatora nagrody rzeczowe.
8. Zapisy:
- zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej www.olimpionik.pl - formularz zgłoszeniowy od 20.06 (sobota)
do 28.06.2020 r. (niedziela, do godz. 20.00)
Wpisowe - 0 PLN (nieodpłatnie)
9. Inne postanowienia:
a. prawo do interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega sobie Organizator Turnieju w sprawach spornych lub nie
ujętych w regulaminie decydują Organizatorzy. Decyzje są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu,
b. organizator zapewnia wodę, ciepły napój (kawa, herbata), słodki poczęstunek,
c. opieka medyczna - zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, dzieci i młodzież (do 18 roku
życia) za zgodą rodziców. Organizator nie ubezpiecza startujących zawodników. Nie bierze również
odpowiedzialności w trakcie zdarzeń losowych w drodze na turniej jak i w drodze powrotnej z turnieju.
e. 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,
f. zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a przesłanie zgłoszenia do turnieju jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
10. Kontakt z organizatorami:
Marek Polaszczyk, tel. 606 363 626 lub e-mail: autopolkap@op.pl
Krzysztof Trojanowski, tel. 513 062 477 lub e-mail: k.trojanowski@zs-lipiany.pl
Uczniowski Klub Sportowy – www.olimpionik.pl
Zespół Szkół w Lipianach – www.zs-lipiany.pl

