REGULAMIN TURNIEJU
Zielonka - 13.09.2020 (niedziela)
TURNIEJ POD PATRONATEM PREZESA POLSKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA
PANA MARKA KRAJEWSKIEGO

TURNIEJ JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPORTU

Mistrzostwa są częścią imprezy organizowanej pod nazwą „Weekend Badmintonowy – Rodzina Plus”

ORGANIZATORZY:
Mazowiecki Okręgowy Związek Badmintona
Informacji udziela: Jacek Jagodziński, tel.504238044. e-mail j.jagodzinski@badminton.pl
UCZESTNICY:
W Mistrzostwach Polski Amatorów nie mogą brać udziału zawodnicy i zawodniczki, którzy w dniu turnieju będą posiadali ważną
licencję Polskiego Związku Badmintona.
TERMIN:
13.09.2020 (niedziela), godz.9.00 – początek turnieju
TERMIN ZGŁOSZEŃ:
10.09.2020 (czwartek) do godziny 22.00.
Plan gier zostanie opublikowany w piątek na stronie www.tournamentsoftware.com
Zgłoszenia prosimy nadsyłać e-mailem marekkrawczyk@gazeta.pl z kopią do j.jagodzinski@badminton.pl
Przyjmowane będą tylko zgłoszenia na poniższym formularzu.
Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zwrotnym.
MIEJSCE:
Hala Ośrodka Kultury i Sportu, ul.Łukasińskiego 1/3, 05-220 Zielonka (8 kortów).
KATEGORIE TURNIEJU:
- singiel mężczyzn open KAT.A
- singiel mężczyzn open KAT.B (nie mogą grać zawodnicy, którzy w MPA 2019 zajęli miejsca 1-8 w kategorii A)
- singiel mężczyzn open KAT.C (nie mogą grać zawodnicy, którzy w MPA 2019 zajęli miejsca 1-16 w kategorii A)
- singiel mężczyzn 40+
- singiel mężczyzn 45+
- singiel mężczyzn 50+
- singiel mężczyzn 55+
- singiel mężczyzn 60+
- singiel kobiet
- debel kobiet
- debel mężczyzn
- mixt
- drużynowa klasyfikacja klubów
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W Mistrzostwach Polski Amatorów w kategoriach wiekowych 40+, 45+, 50+, 55+, 60+ wiek zawodników liczony jest "rocznikowo"
tzn. np. w roku 2020 w kat.40+ mogą grać wszyscy urodzeni w roku 1980 i później. Nie jest istotny dokładny dzień urodzin danego
zawodnika. W MPA mogą startować tylko zawodnicy i zawodniczki posiadający obywatelstwo polskie.
Zawodnik starszy może grać w kategorii młodszej.
Zawodnik / czka może grać w trzech różnych grach.
Nie można łączyć singla mężczyzn open kat.A, B i C.
Do klasyfikacji klubów będą zaliczane punkty zdobyte indywidualnie przez zawodników:
1 miejsce – 3 punkty , miejsca 2-4 – 2 punkty, pozostali uczestnicy 1 punkt.
W grach podwójnych punkty te zdobywa para tzn. np. za 1 miejsce każdy zawodnik zdobywa po 1,5 punktu dla swojego klubu.
SYSTEM ROZGRYWEK:
System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń i będzie zapewniał maksymalnie dużą ilość gier możliwą do
rozegrania w dniu turnieju.
- zasady rozstawiania zawodników według wyników MPA 2019.
- nie będą rozgrywane mecze o 3 miejsce.
LOTKI I SERWIS:
- lotki dostarczają uczestnicy,
- obowiązują lotki piórowe, chyba że bezpośrednio zainteresowani postanowią inaczej,
- w hali turniejowej będzie stoisko handlowe firmy Yonex, która zapewnia również serwis rakiet.
OPŁATA STARTOWA W KATEGORIACH INDYWIDUALNYCH:
60zł za start w jednej kategorii turnieju.
100zł za start w dwóch kategoriach turnieju.
130zł za start w trzech kategoriach turnieju.
Opłata startowa jest dokonywana gotówką bezpośrednio przed turniejem u organizatora.
NOCLEGI I WYŻYWIENIE:
Noclegi uczestnicy rezerwują indywidualnie bezpośrednio w wybranych przez siebie hotelach.
OPIEKA MEDYCZNA:
- zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, potwierdzając iż są zdrowi i zdolni do gry w turnieju.
- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu uczestników i uczestniczek
biorących udział w turnieju.
INNE POSTANOWIENIA:
Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na publikację swojego imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz wizerunku w artykułach
prasowych, na zdjęciach i filmach dokumentujących przebieg imprezy, które mogą zostać zamieszczone na stronach internetowych i
w mediach społecznościowych patronów medialnych, sponsorów, partnerów, patronów i organizatorów tego turnieju.
NAGRODY: PULA NAGRÓD RZECZOWYCH PRZEKROCZYŁA 11 000zł!
- zdobywcy miejsca 1-2 w każdej kategorii otrzymują pamiątkowe trofea.
- zdobywcy miejsc 1-3 w każdej grze otrzymują medale.
- zdobywcy miejsc 1-3 w każdej grze otrzymują dyplomy.
- w klasyfikacji drużynowej klubów puchary za miejsca 1-3
- każdy uczestnik otrzymuje tzw. pakiet startowy
- za miejsca 1-3 nagrody rzeczowe
SPONSORZY i PARTNERZY:
Sponsorzy:
Projekt współfinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki
Sponsor tytularny Yonex
Patroni
Polski Związek Badmintona www.pzbad.pl
Mazowiecki Związek Badmintona www.mozbad.pl
Badminton Warszawski www.badminton.pl
Partnerzy:
Prof&Care www.prof-care.pl
Turniej rozgrywany zgodnie z przepisami Polskiego Związku Badmintona oraz Polskich Amatorów Badmintona.

W imieniu organizatorów zapraszam serdecznie

Jacek Jagodziński

ORGANIZATOR

FORMULARZ ZGŁOSZENIA do Yonex X Mistrzostwa Polski Amatorów 2020
Przyjmowane będą zgłoszenia tylko na poniższym formularzu (skan, e-mail, jako załącznik itp.).
Dokonując zgłoszenia akceptuję Komunikat Turnieju stanowiący jednocześnie regulamin tej imprezy.
Plan startu każdej kategorii zostanie zamieszczony na stronie
https://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament?id=A6C452E6-D233-4085-A2F0-5AD07C0F45F6
w piątek wieczorem.
1. Imię i nazwisko zawodnika: _________________________________
2. Rok urodzenia: _________________________________
3. Klub (jeśli takowy zawodnik posiada i jeśli chce dany klub reprezentować podczas MPA 2020. Nie jest do tego
wymagane posiadanie licencji klubowej PZBad. Służy to wyłącznie do obliczenia punktów w klasyfikacji klubowej
podczas MPA 2020): _________________________________
4. Telefon kontaktowy: _________________________________
5. Kategorie:
- singiel mężczyzn open kat.A tak / nie*
- singiel mężczyzn open kat.B tak / nie*
- singiel mężczyzn open kat.C tak / nie*
- singiel mężczyzn 40+ tak / nie*
- singiel mężczyzn 45+ tak / nie*
- singiel mężczyzn 50+ tak / nie*
- singiel mężczyzn 55+ tak / nie*
- singiel mężczyzn 60+ tak / nie*
- singiel kobiet tak / nie*
- debel kobiet (partnerka** _______________________): tak / nie*
- debel mężczyzn (partner** _______________________): tak / nie*
- mixt (partner lub partnerka** _______________________): tak / nie*
* - niepotrzebne skreślić
** - jeśli mamy partnera / partnerkę to wpisujemy ich imię i nazwisko,
jeśli nie mamy, a chcemy grać to wpisujemy "szukam"
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z aktualnymi w dniu turnieju obostrzeniami i zaleceniami Rządu RP oraz Polskiego
Związku Badmintona dotyczącymi organizacji i rozgrywania turniejów badmintona.
Uczestnicy będą zobowiązani do wypełnienia przed grą „kwestionariusza uczestnika zawodów”.
W obiekcie zaleca się noszenie maseczek. Przy wejściu na korty uczestnicy będą dokonywać pomiaru temperatury
ciała. Zaleca się dezynfekcję rąk w miejscach, w których znajdują się w obiekcie płyny przeznaczone do tego celu.
Prosimy o przestrzeganie dystansu społecznego.

DODATKOWE INFORMACJE:
- Podczas Mistrzostw z pojedynków na korcie centralnym będzie prowadzona transmisja internetowa on-line.
http://www.rell.tv/wp/event/yonex-x-mistrzostwa-polski-amatorow/
- Organizator zapewnia obsadę sędziowską.
- Firma Prof&Care będzie w określonych godzinach oferowała bezpłatne konsultacje fizjo oraz szybkie masaże
sportowe w cenie 30zł.
- MPA 2020 są częścią imprezy pod nazwą „Weekend Badmintonowy – Rodzina Plus” w ramach, której również w
sobotę można wziąć udział w rozgrywkach badmintonowych takich jak:
Ogólnopolski turniej rodzinnych par deblowych kobiet do 50 lat
Ogólnopolski turniej rodzinnych par deblowych mężczyzn do 50 lat
Ogólnopolski turniej rodzinnych par mieszanych do 50 lat
Ogólnopolski turniej rodzinnych par deblowych kobiet ponad 50 lat
Ogólnopolski turniej rodzinnych par deblowych mężczyzn ponad 50 lat
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Ogólnopolski turniej rodzinnych par mieszanych ponad 50 lat
W których wezmą udział duety złożone z członków najbliższej rodziny (mama, tata, syn, córka). Wiek drużyny stanowi
sumę lat pary podwójnej (liczonych rocznikowo).
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