
                                          

 

 

XX  MAZOVIA  JUNIOR CUP  2020 

 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

ORGANIZATOR 
             UKS Milenium, 04-041 Warszawa ul. Międzyborska 11B lok 86, 
             Mazowiecki Okręgowy Związek Badmintona, 03-909 Warszawa, ul. Dąbrówki 12A lok. 2 
OSOBA ODPOWIEDZIALNA 
             Leszek JAGODZIŃSKI,  
             tel. 501 399 480  
             l.jagodzinski@badminton.pl  
TERMIN (szacowane godziny) 

• piątek,      13.XI. 2020       - godz. 15.30  - odprawa techniczna – hala MCE-R, 
                                           - godz. 16.00  - początek gier,  

• sobota,     14.XI.2020        - godz. 09.00  - c.d. gier, 
• niedziela, 15.XI.2020        - godz. 10.00  - dokończenie zawodów. 

MIEJSCE                            
Mareckie Centrum Edukacyjno - Rekreacyjne  05-260 Marki ul. Wspólna 40 – 9 kortów. 

GRUPY WIEKOWE 
 U-17 (GPJM)   - urodzeni:  01.01.2004 do 31.12.2007  - ( wszystkie gry ),   
             U-13 (GPMM) - urodzeni: 01.01.2008 i młodsi             - ( wszystkie gry ), 
             U-11 -  urodzeni: 01.01.2010 i młodsi                             - (wszystkie gry), tylko sobota. 
W kategorii U-17 oraz U-13 każdy zawodnik może grać w trzech grach.  
W kategorii U11 każdy zawodnik może grać w dwóch grach. 
W kategoriach U11 nie ma obowiązku posiadania rejestracji PZBad. 
Zawodnik z kategorii U11 może grać jednocześnie w kategorii U13. 
SYSTEM ZAWODÓW 
 Gry pojedyncze - system grupowo – pucharowy trójkowy przy ilościach startujących do 50 w danej  
             grze oraz pucharowy powyżej tego limitu.       
             Gry podwójne i mieszane - system grupowo – pucharowy trójkowy przy ilościach startujących do 26 
             w danej grze oraz pucharowy powyżej tego limitu.     
             Gry o trzecie miejsca będą rozgrywane.                         
LOTKI 

Uczestnicy są zobowiązani zapewnić do gry lotki piórowe. 
Kolejność lotek wg przepisów PZBad. 

SĘDZIA GŁÓWNY 
              Marek KRAWCZYK: (#314).  
ZGŁOSZENIA 

  Na adres sędziego głównego: mmkrawczyk@wp.pl  z  kopią l.jagodzinski@badminton.pl.  

TERMIN ZGŁOSZEŃ 
Do dnia 02.11.2020 r. (data wpłynięcia zgłoszenia).  

OPŁATA STARTOWA  
 U17 i U13 
             - gra pojedyncza  - 40.00 zł, 
 - gry podwójne    - 35.00 zł (od zawodnika). 



 

 

            U11  
             - gra pojedyncza  - 35.00 zł, 
 - gry podwójne    - 30.00 zł (od zawodnika). 
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ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 
            - Hotel “Mistral” *** ul. Słoneczna 1, Marki  (800 m od hali) tel. (22)  781 27 54, e-mail: info@hotelmistral.pl   
              Nocleg ze śniadaniem – 80,00 zł. 
            - Hotel „Tenis House” *** Al. Piłsudskiego 17, Marki (2,5 km od hali)  tel. (22) 781 18 17 lub 725 072 656, 
              e-mail: hotel@tenishouse.pl. pokój jednoosobowy - 139 zł, dwuosobowy - 189 zł ze śniadaniem 
            - Hotel "U Pietrzaków" *** ul. Lipowa 20, 05 - 220 Zielonka, (5,5 km od hali ) tel. 22 227 81 88, 
              e-mail: recepcja@upietrzakow.pl – nocleg ze śniadaniem: 180,00 zł pokój 1-osobowy, 200,00 zł., 
              za pokój 2-osobowy oraz 260,00 zł. za pokój 3-osobowy.  
           - Wyżywienie w stołówce na hali – rezerwacja tel. 602 712 893, e-mail: s_wroblewski@op.pl  
            (śniadanie 13,00 zł.), (obiad 18,00 zł.), (kolacja 15,00 zł,).  
            - Możliwość wyżywienia również w hotelach i licznych punktach gastronomicznych na terenie  
              miasta. 
NAGRODY INDYWIDUALNE DLA ZAWODNIKÓW    
            Zdobywcy miejsc 1-3 we wszystkich grach otrzymują pamiątkowe trofea sportowe oraz dyplomy. 
            Finaliści wszystkich gier otrzymują bony towarowe firmy YONEX.  
            Zdobywcy trzecich miejsc we wszystkich grach otrzymują upominki okolicznościowe wg  
            możliwości organizatora.  
            Trofea, bony oraz upominki okolicznościowe można odebrać wyłącznie w czasie oficjalnej  
            dekoracji zwycięzców. Podczas dekoracji obowiązuje strój sportowy.      
NAGRODY DRUŻYNOWE 
 Najlepsze trzy zespoły w punktacji drużynowej otrzymują puchary. 
 Punktacja drużynowa za pierwsze 4 miejsca, w każdej grze, w każdej kategorii wiekowej. 
            1m. - 6 pkt., 2m. - 4 pkt., 3m. - 3 pkt., 4m. – 2 pkt. 
NAGRODY DLA TRENERÓW 
            Trenerzy zespołów klubowych, które zajmą trzy pierwsze miejsca w punktacji drużynowej  
            otrzymują nagrody w postaci bonów towarowych firmy YONEX. 
RÓŻNE 
 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZBad.   

Aktualne informacje na stronie internetowej www.badminton.pl  
 
 
                                                                                                   ZAPRASZAM SERDECZNIE 

                                                                                           Prezes          
                                                                                                            UKS „Milenium”                                                                    
                                                                                                          Karolina Brzezińska                
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MARKI 13-15.11.2020. 
 

   REGULAMIN ZAWODÓW 
 

                     Każdy uczestnik składa podpisany przez opiekunów prawnych kwestionariusz Covid-19  
       zawierający oświadczenie o aktualnym stanie zdrowie wraz z oświadczeniem, że w zawodach startuję  
      dobrowolnie, mając świadomość zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie oświadcza, że zapoznał się  
      z wymogami bezpieczeństwa i zobowiązuję się do ścisłego ich przestrzegania. W przypadku zakażenia  
      się wirusem COVID-19 nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora zawodów. 
 

1. Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień i przepisów gry. 
2. Opiekunowie prawni zawodników niepełnoletnich ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za 

szkody wyrządzone na terenie obiektu. 
        3.  Zawodnicy niepełnoletni biorą udział w turnieju na odpowiedzialność opiekunów prawnych.     
        4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i  
             ewentualnych wynikłych z tego tytułu kontuzji, wypadków i urazów. 
        5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty  
             leczenia wynikłe tytułu udziału w zawodach, z dojazdami na i z zawodów włącznie. 
        6.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia  
              w trakcie trwania zawodów.  
        7. Wszyscy uczestnicy maja obowiązek przestrzegania zaleceń organizatora dotyczących  
            wymogów sanitarnych związanych z Covid 19 (pomiar temperatury ciał, dezynfekcja rąk,  
            ograniczona ilość osób towarzyszących, utrzymywanie należytej odległości, maseczki  
            ochronne itp.) pod rygorem usunięcia z zawodów. 
        8. Pragniemy Państwa poinformować, że Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest:   
            Uczniowski Klub Sportowy „MILENIUM” z siedzibą w Warszawie, ul. Międzyborska 11B lok. 86. 
            tel. 501 399 480; e-mail: l.jagodzinski@badminton.pl. 
            Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach: 
            - realizacji zadań powierzonych przez Ministerstwo Sportu i Urząd Marszałkowski Województwa  
            Mazowieckiego oraz prowadzonej w związku z tym dokumentacji szkoleniowej i finansowej,  
            prowadzenia korespondencji listowej i/lub mailowej oraz rozmów telefonicznych z Państwem.    
            Administratorzy danych zastrzegają sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku i  
            dźwięku, zarejestrowanych podczas zawodów w celach promocyjnych w postaci publikacji w    
            mediach. Opiekunowie prawni osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na przetwarzanie danych  
            osobowych w powyższym celu poprzez zgłoszenie udziału w ww. zadaniach. Posiadacie Państwo  
            prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia  
            przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.   
           Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom/stronom/państwom trzecim. 
           Administratorzy zobowiązują się do zabezpieczenie przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych  
           przed dostępem osób nieupoważnionych. Aby cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych należy  
           skontaktować się na podany adres mailowy lub telefon. 
      9.  Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych  
           – do odwołania lub przełożenia Imprezy na inny termin. 
      12. Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie Organizator. 
      13. We wszystkich kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 
      15. Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju. 
 



 

 

                                                                                                                    Prezes          
                                                                                                            UKS „Milenium”                                                                    
                                                                                                          Karolina Brzezińska                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KWESTIONARIUSZ UCZESTNIKA ZAWODÓW  
 XX MAZOVIA JUNIOR CUP 2020  
            

 
NAZWISKO: IMIE: 

 

 NR. TELEFONU: EMAIL:  

 KLUB:  
            
 1.  CZY MASZ KTÓRYKOLWIEK Z NASTĘPUJĄCYCH OBJAWÓW:  
            

 
Kaszel (niezwiązany z alergią lub chorobom płuc) TAK NIE 

 

 
Przekrwienie błony śluzowej nosa                                                                   
(niezwiązany z alergią lub infekcją zatok) TAK NIE 

 

 
Ból gardła TAK NIE 

 

 
Pocąatek duszności (niezwiązany z przewlekłą 
chorobą) TAK NIE 

 

 
Biegunkę TAK NIE 

 

 
Ból brzucha TAK NIE 

 

 
Nudności, wymioty TAK NIE 

 

 
Zmęczenie, złe samopoczucie TAK NIE 

 

 
Utrata smaku, zapachu TAK NIE 

 
            
 2. ANKIETA NA COVID-19  
            

 

Czy mieszkasz lub mieszkałeś z kimś kto był lub 
jest                                                                                                        
poddany kwarantannie 

TAK NIE 
 

 
Czy byłeś w kontakcie z osobą u której 
stwierdzono zakażenie COVID-19 ? TAK NIE 

 

 
Czy miałeś stwierdzone zakażenie COVID-19? TAK NIE 

 
            



 

 

 3. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA  
 Niniejszym oświadczam, że w zawodach badmintonowych startuję dobrowolnie, mając   
 świadomość zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się  
 z wymogami bezpieczeństwa i zobowiązuję się do ścisłego ich przestrzegania.   
 W przypadku zakażenia się wirusem COVID-19 nie będę wnosił żadnych roszczeń    

 
w stosunku do Organizatora 
zawodów.        

 Organizator          
              
   data i podpis uczestnika lub opiekuna prawnego osoby 

niepełnoletniej 
  

     
         


