
I OTWARTY TURNIEJ BADMINTONA - GRAND PRIX CHRZĄSTOWICE
REGULAMIN 

§ 1
 ORGANIZATOR

1. Stowarzyszenie "Przyszłość Chrząstowic" oraz  LGD "Kraina Dinozaurów".
2. Turniej realizowany jest w ramach projektu „Badminton - sposób na zdrową integrację mieszkańców z 

obszaru działania LGD”.  Wydarzenie finansowane w ramach projektu grantowego „Z dinozaurem w 
terenie” w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizacja  projektu 
grantowego.

§2
 CELE I ZAŁOŻENIA SPORTOWE IMPREZY

1. podnoszenie sprawności ogólnej uczestników oraz popularyzacja badmintona,
2. propagowanie zdrowego i aktywnego  stylu życia wśród mieszkańców LGD Kraina Dinozaurów,
3. rozwijanie sportowej rywalizacji,
4. integracja mieszkańców z obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”.

§3
 TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU

 11 listopada 2017 r (sobota), rozpoczęcie rozgrywek od godz. 9.00. Zgodnie z planem zamieszczonym na 
witrynie internetowej http://www.tournamentsoftware.com/, 

 Hala Sportowa w Chrząstowicach (wjazd od ulicy Polnej).

§4 
ZGŁOSZENIA - ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU

1. W I Otwartym Turnieju Badmintona - Grand Prix Chrząstowice mogą wziąć  udział:
 mieszkańcy gmin LGD "Kraina Dinozaurów": Chrząstowice, Ozimek, Turawa, Dobrodzień, Zębowice, 

Kolonowskie, Zawadzkie. 
 amatorzy, tj. osoby nie zarejestrowane na listach PZBad minimum od 20 lat, tzn. od 1997 r.
 uczestnicy poniżej 18 roku życia grają pod opieką rodziców,
 wszyscy uczestnicy startujący w zawodach zgadzają się na przestrzeganie regulaminu zawodów,
 wpisowe – gratis.

§5
 ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU

1. Zgłoszenia  będą przyjmowane  drogą elektroniczną na adres: badminton@chrzastowice.com do 
3.11.2017 do godziny 24.00,

2.  Osoba odpowiedzialna za zgłoszenia do turnieju - Artur Cebula, tel. 695 131 431
3. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, kategorię zawodów w których chcę wziąć

udział. W przypadku zgłoszenia dzieci dodatkowo wiek.
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§ 6
SYSTEM ROZGRYWEK

1. Rodzaje gier: 
 KIDS– singiel, 
 KIDS debel - gra deblowa z rodzicem, 
 MAN - singiel , 
 LEJDIS – singiel,
 FUN – debel (dowolne pary)
2. System rozgrywek:  grupowo-pucharowy.  

Zawodnicy startują w  grupach. Do dalszej części turnieju rozgrywanego systemem pucharowym 
przechodzą zwycięzcy grup oraz najlepszy zawodnik, który zajął drugie miejsce. 
O kolejności drugich miejsc zdecydują następujące kryteria: 

 liczba wygranych meczów, 
 liczba wygranych setów netto (sety wygrane minus sety przegrane), 
 bilans małych punktów. 

W przypadku nie pojawienia się na starcie zawodów któregokolwiek  z zawodników, decyzję o sposobie 
liczenia punktów przy wyborze zawodnika z drugiego miejsca (np. nie uwzględnianiu wyników zawodników, którzy
zajmą miejsca czwarte w grupach) podejmie sędzia turnieju. 

Wśród zawodników, którzy przechodzą do rozgrywek systemem pucharowym zostanie przeprowadzone 
losowanie drabinki turniejowej wg zasady: 

 pierwszy wylosowany zawodnik gra z nr 1, 
 drugi wylosowany zawodnik gra z nr. 2 itd. 
 zawodnicy grają w parach 1-2, 3-4, 5-6, 7-8.
3. Mecze rozgrywane są do 11 pkt (dzieci  do lat 16) i do 21 pkt (dorośli) . Do dwóch wygranych setów.
4. Obowiązują zasady gier zgodne z przepisami PZBad.
5. Turniej zostanie rozegrany w każdej kategorii przy minimalnej ilości 4 zgłoszeń. Przy ilości zgłoszeń 

mniejszej niż 4, zawodnicy mają możliwość wyboru innej kategorii,
6. Zawodnik może grać maksymalnie w 3 rodzajach gier.
7. Publikacja losowania i planu gier  będzie dostępna np 5.11.2017 

na http://www.tournamentsoftware.com/,  

§7 
NAGRODY

1. Dla zwycięzców – puchary, medale i dyplomy,
2. Wśród wszystkich uczestników odbędzie się losowanie nagród rzeczowych,
3. Wręczenie dyplomów,  pucharów i losowanie nagród rzeczowych dla zawodników Grand Prix  na 

zakończenie turnieju.

§8 
SĘDZIA TURNIEJU

1. Organizator wyznacza licencjonowanego sędziego turnieju odpowiedzialnego za przebieg  zawodów, 
któremu przysługuje ostateczny werdykt w przypadku wynikłych sporów.
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§9 
SPRAWY TECHNICZNE

1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora I Otwartego Turnieju Badmintona - Grand 
Prix Chrząstowice.

2. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy i sędzia główny zawodów. 
Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

3. Zawodnicy zobowiązani są do gry w strojach sportowych, obuwiu przeznaczonym na salę gimnastyczną 
oraz zachowania ogólnie przyjętych zasad fair play, poszanowania rywala oraz punktualności. 

4. W przypadku nie dostosowania się do tych wymogów sędzia zawodów upoważniony jest do odebrania 
punktów, a w szczególnych przypadkach do dyskwalifikacji gracza,

5. Każdy uczestnik turnieju musi posiadać rakietkę do gry w badmintona. 
6. Lotki do gry zapewnia organizator. 

§ 10
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników. 
2. Każdy z uczestników oświadcza, że jego stan zdrowia zezwala mu na udział w turnieju oraz uczestniczy w 

nim na własną odpowiedzialność. 
3. Osoby niepełnoletnie  biorą udział w zawodach pod opieką rodziców lub opiekunów. 
4. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. 
5. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom organizatora w zakresie ładu i 

porządku na obiekcie sportowym, w którym rozgrywane są zawody. 
6. Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających oraz w 

przypadku złego samopoczucia. 
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe uczestników zagubione podczas turnieju. 

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy zawodów akceptują postanowienia niniejszego regulaminu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie oraz prawo do podejmowania ostatecznej 

decyzji w kwestiach spornych, a także spraw nieujętych w niniejszym regulaminie. 
3. Start w Grand Prix Chrząstowice równoznaczny jest ze zgodą zawodnika na przetwarzanie jego danych 

osobowych i publikacji wizerunku w materiałach związanych z I Otwartym Grand Prix Chrząstowice (np.  
sprawozdania z turniejów w prasie i na stronach internetowych, publikacja zdjęć z wizerunkiem 
uczestników turnieju publikacja wyników zawodów),

4. Organizator zastrzega sobie zmianę w treści regulaminu, zmianę miejsca i daty rozgrywek Grand Prix po 
uprzednim, umieszczeniu zmian na stronie internetowej organizatora:  http://www.przyszlosc-
chrzastowic.pl

5. Koszty organizacji I Otwartego Turnieju - Grand Prix Chrząstowice ponosi organizator.
6. Wszelkie koszty związane z przejazdem pokrywają  zainteresowani we własnym zakresie.
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