
IV RODZINNY TURNIEJ BADMINTONA  

7 STYCZNIA 2018 r. 

     REGULAMIN 

1. ORGANIZATOR 

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku 

ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak 

 

2. CEL 

Popularyzacja i upowszechnianie badmintona jako formy rodzinnej aktywności 

ruchowej, wdrażanie do całożyciowej aktywności fizycznej, zacieśnianie więzi 

rodzinnych oraz integracja społeczności lokalnej. 

Wyłonienie najlepszych zawodników. 

 

3. KATEGORIE WIEKOWE 

OPEN:  31.12.1999 I STARSI ( gra pojedyncza mężczyzn i kobiet) 

U-17: osoby urodzone  01.01.2000 do 31.12.2002 –  

gry pojedyncze dziewcząt i chłopców 

U-14: osoby urodzone  01.01.2003 do 31.12.2005 –  

gry pojedyncze (bez podziału na płeć) 

U-11: osoby urodzone  01.01.2006 I MŁODSI –  

gry pojedyncze (bez podziału na płeć) 

    oraz 

GRY PODWÓJNE (DEBEL, MIKST) – bez ograniczeń wiekowych 

 

Zawodnicy mogą grać wyłącznie w jednej kategorii wiekowej. 
 

Organizator dopuszcza możliwość zmian w poszczególnych grach w zależności  

od liczby zgłoszeń. Ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny przed rozpoczęciem 

zawodów. 
 

4. MIEJSCE I TERMIN 
 

Hala Sportowa CRKF AKWEN w Czerwonaku ul. Leśna 6 

● 07.01.2018, godz. 10.00 

 

 

5. SYSTEM ROZGRYWEK 

Gry pojedyncze: system grupowo-pucharowy (każdy uczestnik rozegra minimum 2 

spotkania) 

 



Gry podwójne prawdopodobnie systemem pucharowym (sędzia podejmie decyzje  

w zależności od liczby zgłoszeń) 

 

6. ZGŁOSZENIA I OPŁATY 

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30.12.2017 r. 

Zgłoszenia składamy wyłącznie drogą mailową na adres: adam.jankowski.adj@gmail.com 

Zgłoszenia musi zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia, nr. tel. kontaktowego, oraz gry  

w których zawodnik chce wystartować.  W przypadku gier deblowych należy podać również 

dane partnera.  

 

Opłaty za udział w turnieju wynoszą: 

OPEN:  31.12.1999 I STARSI – 25zł 

U-17, U-14, U-11: osoby urodzone  01.01.2000 I MŁODSI – 15zł 

 

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto organizatora: 

 

CRKF AKWEN w Czerwonaku 

ul. Leśna 6 

62-004 Czerwonak 

nr rachunku: 04 1020 4027 0000 1102 1217 4100 

 

z dopiskiem ,,TURNIEJ BADMINTONA + IMIĘ I NAZWISKO"    

 

7. LOSOWANIE 

Losowanie odbędzie się 02.01.2018 r. 
 

8. SPRZĘT 

Zawodnicy grają własnym sprzętem, organizator zapewnia lotki plastikowe. 
 

9. NAGRODY 

Nagrody w zależności od możliwości organizatora. 

 

10. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

● organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione, pozostawione lub skradzione 

przed, po i w trakcie zawodów, 

● startujący muszą zapoznać się i zaakceptować niniejszy regulamin, 

● startujący akceptując regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie swojego 

wizerunku, który w postaci zdjęć i relacji video może być publikowany  

w mediach społecznościowych, stronach internetowych organizatora, 

● uczestnicy mogą startować w turnieju pod warunkiem braku przeciwwskazań 

do uprawiania czynnej rekreacji,  

● na hali obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe, 

● uczestnicy są zobowiązani przestrzegać regulaminu hali sportowej, w której 

odbywa się turniej, 

mailto:jankowski.adj@gmail.com


● turniej ma charakter amatorski, zawodnicy posiadający aktualną licencje 

zawodniczą nie mogą brać udziału w zawodach, 

● wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność 

● organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z przyczyn 

niezależnych od organizatora, 

● ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu jak innych spraw spornych 

należy do organizatora, 

● w kwestiach spornych ostateczną decyzje podejmuje organizator wraz z 

sędzią głównym zawodów, bez możliwości odwołania, 

● sędzia główny: Adam Jankowski- licencjonowany sędzia badmintona, nr 

licencji 101. 

 

 

 


