
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 „Otwarte Grand Prix Juniorów Młodszych(U17) i Młodzików Młodszych (U13)” 

w badmintonie – Żyraków 24-26.01.2020 

1. Termin i miejsce:  24-26.01.2020 Żyraków 

2. Uczestnicy:  

- Junior Młodszy             (ur. 2003 i młodsi) 

- Młodzik Młodszy         (ur. 2007 i młodsi)  

 

3. System :  

- w grach pojedynczych system grupowo – pucharowy (powyżej 50 zawodników w danej grze system 

pucharowy) 

- w grach podwójnych system grupowo – pucharowy (powyżej 26 par w danej grze system 

pucharowy) 

4. Organizatorzy:   

Podkarpacki Związek Badmintona, UKS „Orbitek” Straszęcin  

Osoba odpowiedzialne za organizację : Andrzej Rachwał tel. 600 054 499, pdkbad@gmail.com 

5. Witryna internetowa: www.tournamentsoftware.com, www.badminton-rz.pl 

6. Nagrody: Puchary i dyplomy, w miarę możliwości nagrody rzeczowe 

7. Sala turniejowa:  

 Hala przy Zespole Szkół w Żyrakowie, 

39-204 Żyraków, Żyraków 77 

Do dyspozycji 6 kortów (maty badmintonowe) 

8. Odprawa techniczna:  Sala przy hali  24.01.2020  o godz.8.45 

9. Losowanie:  

- 19.01.2020  do godz. 24.00 - prezentacja na witrynie. 

Losowanie wg ostatniej dostępnej listy kwalifikacyjnej . 

10. Zgłoszenia do gry:  

Na adres sędziego głównego skrzek.piotr04@gmail.com do 12.01.2020  do godz.24.00. Lista 

zgłoszeń ukaże się na tournamentsoftware.com najpóźniej 15.01.2020 do godz. 24.00 

11. Zakwaterowanie:  (rezerwacja bezpośrednio w wybranym miejscu) do dnia 15.01.2020 r.:  

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Straszęcinie, 39-218 Straszęcin 115 ( nocleg 45 zł ze 

śniadaniem), 3 km. od hali  - tel. 666 488 555 

- Hotel Campari ,39-204 Góra Motyczna 161 (90 zł ze śniadaniem na hasło „badminton”), 

1,5 km. od hali,  tel. 146768162 

- Hotel Millenium, 39-204 Góra Motyczna 169 d (90 zł ze śniadaniem na hasło „badminton”), 

1,5 km. od hali, tel. 146279007 

http://www.tournamentsoftware.com/


12. Wyżywienie :  

Stołówka szkolna Zespołu Szkół w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 77 (obiad 18 zł, kolacja 15 zł), 

śniadania w miejscu zakwaterowania.  

Rezerwacja do dnia 20.01.2019 do godziny 22  na adres email:     pdkbad@gmail.com 

 

13. Sędzia główny: Piotr SKRZEK #148, skrzek.piotr04@gmail.com 

14. Wpisowe:  

– gra pojedyncza (40 zł – od zawodnika) , 

- gra podwójna (35 zł – od zawodnika). 

 15. Uwagi: Zakładany program zawodów:  

24.01.2020  (piątek) 

godz.08.45– odprawa techniczna 

godz. 09.15 – uroczyste otwarcie 

godz. 09.30 – rozpoczęcie gier  

25.01.2020 (sobota) 

godz.09.00 – cd.  gier 

26.01.2020 (niedziela) 

godz.09.00 – cd.  gier 

godz.15.00 – planowana dekoracja medalistów  

Szczegółowy program zawodów zostanie podany po zamknięciu listy zgłoszeń ! 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 

 


