Nowa Dęba, 28.03.2016 r.
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW
MŁODZIKÓW W BADMINTONIE
w NOWEJ DĘBIE w DNIU 23.04.2016r.

1.Organizator:
Podkarpacki Związek Badmintona w Rzeszowie
MKS „Stal” Nowa Dęba
2. Cel zawodów :
Popularyzacja i ocena podstawowego szkolenia badmintonowego wśród dzieci,
Kształtowanie i wyrabianie nawyków uprawiania ćwiczeń sportowych,
Zaszczepienie zasad sportowej rywalizacji
3. Termin i miejsce
23.04.2016 (sobota ) – Nowa Dęba , Hala Widowiskowo-Sportowa Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie ul.
Kościuszki 101
4. Uczestnictwo :
W zawodach uczestniczą dziewczęta i chłopcy z województwa podkarpackiego i małopolskiego,
urodzeni w 2001-2004 roku.
Jeden zawodnik może uczestniczyć w dwóch dowolnych grach.
Zawodnicy muszą być zarejestrowani przez Polski Związek Badmintona i posiadać aktualne badania
lekarskie.
5. Zgłoszenia:
W grach pojedynczych startuje 32 zawodników/zawodniczek,
- po 16 z województwa
w grach podwójnych 16 par.
- po 8 par z województwa

Zgłoszenie wojewódzkie należy przesyłać wyłącznie w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 18.04.2016 do godz. 20.00 na adres Sędziego Głównego, który będzie je
aktualizował na bieżąco na: tournamentsoftware.com.
6.System zawodów
Gry pojedyncze, podwójne i mieszane rozgrywane są systemem pucharowym.
Gry do 2-ch wygranych setów do 21 pkt.
Rozstawienie wg . aktualnej listy klasyfikacyjnej PZBad z uwzględnieniem województwa i przynależności klubowej
wg kolejności podanej przez województwo.
Turniej zostanie rozegrany na 4 kortach.
7.Losowanie i program zawodów:
Losowanie wszystkich gier odbędzie się w dniu 20.04.2016 o godz. 2000 przez Sędziego Głównego w Mielcu na ul.
Łąkowej 4.
8. Sędzia Główny – Pan Robert Karnasiewicz ( Mielec) E-mail: <r.karnasiewicz@gmail.com>

9. Program zawodów :
23.04.2012 r. godz. 900 - odprawa techniczna (sprawdzanie badań lekarskich i ewentualna korekta losowania )
godz. 930 – uroczyste otwarcie zawodów ,
godz.10.00 – rozpoczęcie gier
godz. 1900 – zakończenie gier i dekoracja
Uwaga – w przypadku mniejszej ilości zgłoszeń istnieje możliwość zakończenia gier dużo wcześniej
.
10. Punktacja.
Zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego we wszystkich rodzajach gier :
1-sze miejsce – 3 pkt,
2 miejsce –2 pkt,
3-8 miejsce – po 1 pkt.
11.Nagrody i wyróżnienia :
-

medale za miejsca 1-3 (ex equo)
dyplomy za miejsca 1-8 we wszystkich grach
puchary dla klubów, które zajmą miejsca 1 – 3 w punktacji klubowej
dodatkowe puchary i upominki w zależności od pozyskanych środków.

12. Zakwaterowanie i wyżywienie:
NOCLEGI :
Hotel „Dębianka” oraz Hotel „Szypowski” w Nowej Dębie
WYŻYWIENIE:
We własnym zakresie: Restauracja „Dębianka”, Karczma „Jorgula”, Hotel „Szypowski”.
13.Uwagi końcowe:
- Sędzia Główny jest odpowiedzialny za prawidłowe losowanie , sprawny przebieg zawodów w zgodności
z przyjętymi ustaleniami i przepisami PZBad oraz przekazanie wyników do centrum obliczeniowego.
- Organizator nie odpowiada za stan zdrowia zawodników, zapewnia jedynie pierwszą pomoc medyczną.
- Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.
- Zawodnicy powinni być obowiązkowo ubezpieczeni
- Uczestnicy dostarczają lotki do gry we własnym zakresie (decyduje kolejność na liście PZBad).
- Koszty przejazdu, wyżywienia i noclegów pokrywają uczestnicy.
- W sprawach spornych decyzje podejmuje Sędzia Główny i Organizator zgodnie z przepisami PZBad.
14. Osoby odpowiedzialne za organizację mistrzostw : Adam Bunio i Mateusz Czachor.

ZAPRASZAMY

