
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

XVII  TURNIEJU Z OKAZJI Dnia Niepodległości  
 

 

 

 
1. Cel Mistrzostw 

- POPULARYZACJA BADMINTONA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO, 

- UCZCZENIE ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

 

       2.  Organizatorzy 

 - MKS Spartakus Niepołomice 

 

       3.   Termin i miejsce  turnieju 

        13.11. 2016 r. /niedziela/ hala SP ul. 3-go Maja 23 w Niepołomicach godz.10.00 

 

       4.   Warunki uczestnictwa i zgłoszenia, losowanie 

Zgłoszenia do 10.11.2016 r. na adres badrob68@poczta.fm do 

godz.22.00 po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane 

 

Losowanie 12.11.2016r.godz18.Zostanie opublikowane na stronie  

www. http://www.tournamentsoftware.com/ 

 
 Turniej  rozegrany zostanie wg następujących roczników 

 

1.dzieci godz.10/2008 i młodsi/ 

2.żacy godz.10/2006-2007/ 

3.młodzik młodszy/2004-2005/ godz. 12. 

4.młodzik  godz.12/2002-2003/ 

5.open godz.14/2001 i starsi/ 

 

 

ROGRYWANE BĘDĄ  GRY POJEDYNCZE  

- zamieszkanie stałe lub tymczasowe w województwie małopolskim 

 - poświadczenie zdolności do gry-zaświadczenie lekarskie 

 - posiadanie ubioru sportowego, rakiety i lotek  

 

       5.   Rodzaje i system gier 

Turniej  rozgrywa się w grze pojedynczej dziewcząt i chłopców, 

System rozgrywek –  grupowo - pucharowy 

Przy pięciu zgłoszeniach – każdy z każdym.  

Gry do 2 wygranych setów.  

Punktacja W zależności od ilości zgłoszeń 

 

6. Program gier 

mailto:badrob68@poczta.fm


13.11 .2016 g. 9.00- przyjazd  zawodników, ewentualna korekta losowania 

9.30–  uroczyste rozpoczęcie , 

10.00 -  rozpoczęcie gier./dzieci, żacy/ 

12.00/rozpoczęcie gier młodzik młodszy ,młodzik/ 

14.00/open/ 

Zakończenie ok. 18.00-19.00 

 

 

       7.    Nagrody 
Za miejsca 1, 2, 3-4 dyplomy. 

Medale, nagrody rzeczowe dla najlepszych. 

Losowanie nagród  rzeczowych wśród uczestników i trenerów 

Podsumowanie rywalizacji dla najlepszego zawodnika województwa małopolskiego  

w poszczególnych kategoriach wiekowych – rozdanie nagród za klasyfikację ogólną 

sezonu 2015/2016 

 

 

8. Uwagi końcowe  
     - organizator zapewnia lotki plastikowe     

- Sędzią głównym będzie sędzia uznawany przez PZBad- Piotr Skrzek 

- Rozstawienie wg aktualnej listy klasyfikacyjnej 

 PZBad i listy KOZBad 

- Gry sędziują uczestnicy turnieju. 

- Obowiązuje kolejność lotek piórowych 

- Uczestnicy odpowiadają za stan swojego zdrowia 

- Organizator zapewnia tylko doraźną pomoc medyczną 

- Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków 

- Koszty przejazdów i wyżywienia pokrywają uczestnicy 

- Dodatkowych informacji udziela Robert Fraś  tel. kom.664347548 

- Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zgodnie z przepisami PZBad. 

 

 

 

 

       Serdecznie zapraszam 

       ROBERT FRAŚ 


