KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Mistrzostw Podkarpacia w Badmintonie 2016
Kategoria: Młodzicy
Jedlicze – 30.04.2016 r.
1. Termin i miejsce:
30-04-2016 (Sobota ) – Mistrzostwa Podkarpacia Badmintona Młodzików
(wszystkie rodzaje gier)
Hala GOSIR Jedlicze, 38-460 Jedlicze, ul. Kościuszki 1 – dojazd:
http://www.gosir-jedlicze.pl/kontakt/lokalizacja
Do dyspozycji: 4 korty i zaplecze http://www.gosir-jedlicze.pl/oferta
2. Organizatorzy
UKS „MixTeam” Tarnowiec
GOSiR Jedlicze
Podkarpacki Związek Badmintona
Sponsorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu, Gmina Tarnowiec.
Patroni medialni: www.jaslo4u.pl , http://jedlicze24.pl/
3. Kategoria wiekowa:
Młodzicy (rocznik 2001 i później)
4. Ogólny program mistrzostw
- Odprawa techniczna/ weryfikacja zgłoszeń: 8.45
- Uroczyste otwarcie Mistrzostw: 9.00
- Początek gier: godz. 9.10-9.15
- Po zakończeniu finałów dekoracje zwycięzców i zakończenie Mistrzostw
- Planowane zakończenie turnieju: uzależnione od ilości zgłoszeń.
5. System rozgrywek:
- System rozgrywek grupowo-pucharowy, pucharowy zgodnie z
regulaminem PZBad.
- W zależności od ilości zgłoszeń system rozgrywek może ulec zmianie.
- Przy losowaniu gier brana będzie pod uwagę pozycja zawodnika na liście
PZBad
- Zawodnik może być zgłoszony max. do dwóch kategorii gier
6. Warunki uczestnictwa:

- posiadanie aktualnych badań lekarskich i ubezpieczenia
- posiadanie sprzętu sportowego do badmintona i ubioru
- odpowiedni wiek
- uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny i własną odpowiedzialność
7. Sędzia główny: Piotr Skrzek
8. Zgłoszenia do gier:
Na adres sędziego głównego : skrzek.piotr04@gmail.com z kopią do
organizatora: biuro@mixteam.pl
w nieprzekraczalnym terminie do: 26-04-2016 (wtorek) do godz.20-ej.
9. Losowanie
29-04-2016 (piątek), godz. 20.00, Dębica,
10. Lotki
We własnym zakresie.
11. Nagrody
Dyplomy, medale i inne w miarę możliwości finansowych – za miejsca na
podium
12. Inne
a) wszystkie gry do 2 wygranych setów do 21 - w sprawach nie ujętych
w komunikacie decyduje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem.
b) Wpisowe/Startowe : 0 zł
c) wyżywienie: w formie kateringu lub innej formie na miejscu – proszę o
zgłoszenia tel. lub biuro@mixtea.pl do 25-04-2016

Ewentualne pytania i uwagi proszę kierować na adres biuro@mixtea.pl
lub bezpośrednio do organizatora.

