
 

Otwarte Grand Prix w Badmintonie 

Juniorów Młodszych (U17) i Młodzików Młodszych (U13) 

Sulęcin 05-07.03.2021 

 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

  1. Organizator: 

Sulęciński Klub Badmintona,,Badminton4all” Os. Kopernika 6f/8, 69-200 Sulęcin. 

Robert ALEKSANDROWICZ 603-567-559 skbb2015@wp.pl . 

 

  2. Termin i miejsce: 

05-07.03.2021 Sulęcin. 

 

  3. Hala turniejowa: 

Hala przy Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie ul. Emilii Plater 1 (5-6 boisk - maty badmintonowe). 

 

  4. Program turnieju: 

05.03.2021 (piątek) 

godz. 8.30 - odprawa techniczna 

godz. 9.00 - początek gier. 

06.03.2021 (sobota) 

godz.9:00 - uroczyste otwarcie 

godz.9.30 - cd. gier zgodnie z harmonogramem. 

07.03.2021 (niedziela) 

godz. 9.00 – cd. gier zgodnie z harmonogramem 

godz.15.00-16.00 – planowana dekoracja medalistów. 

 

  5. Kategorie wiekowe: 

Junior Młodszy (ur. 2004 i później). 

Młodzik Młodszy (ur. 2008 i później). 

Maksymalna liczba gier dla zawodnika: dwie. 

 

  6. System rozgrywek: 

w grach pojedynczych do 50 system grupowo – pucharowy trójkowy, od 51 zawodników system 

pucharowy, 

w grach podwójnych do 26 system grupowo – pucharowy trójkowy, od 27 par system pucharowy. 

 

  7. Lotki: 

Uczestnicy dostarczają do gry lotki we własnym zakresie. Kolejność lotek wg przepisów PZBad. 

Organizator zapewnia możliwość kupna lotek w trakcie turnieju. 

 

  8. Nagrody: 

Statuetki w kształcie lotki i medale dedykowane specjalnie na ten turniej za miejsca 1- 3, nagrody 

rzeczowe i upominki w miarę możliwości. 



  9. Sędzia główny: 

Leszek RORAT (# 36) leszekrorat@gmail.com tel: 790-267-363. 

 

10. Zgłoszenia do gry: 

Na adres sędziego głównego leszekrorat@gmail.com do 28.02.2021 do godz.20.00. 

Lista zgłoszeń ukaże się na http://www.tournamentsoftware.com najpóźniej 01.03.2021 do godz. 

20.00. 

 

11. Losowanie: 

02.03.2021 do godz. 20.00 prezentacja na witrynie http://www.tournamentsoftware.com . 

Losowanie według ostatniej dostępnej listy klasyfikacyjnej. 

 

12. Wpisowe: 

Zgodnie z Regulaminem Sportowym PZBad. 

Gra pojedyncza 45zł, gra podwójna 40zł od zawodnika. 

 

13. Zakwaterowanie: 

Rezerwacja bezpośrednio w wybranym miejscu na hasło: badminton do dnia 28.02.2021. 

Polecamy: 

1) Zajazd u Sosny ul. Krośnieńska 29a, 66-235 Torzym (15 km od hali 12 min samochodem), 

80 zł osobodzień ze śniadaniem darmowy parking (100 miejsc noclegowych). 

Tel: 606-995-995 zajazdusosny@gmail.com . 

 
Zajazd U SOSNY mieści się w Torzymiu, 15 km od hali sportowej w Sulęcinie, 1900 m od zjazdu z autostrady A2 TORZYM-

SULĘCIN, 400 m od drogi krajowej E30. Jako jeden niewielu obiektów w rejonie granicy mieści się w otulinie lasów i rozlewiska, 

dzięki czemu nasi goście mogą w pełni wypocząć nie niepokojeni bliskością dużych arterii komunikacyjnych (droga E30, 

autostrada A2). Nowocześnie wyposażone pokoje: 2-, 3-, 4-, osobowe. Wszystkie pokoje mają łóżka o rozm. 90x200 cm, 

łazienki z prysznicami, płaskie telewizory, bezpłatny dostęp do Internetu WI-FI, bezpłatny dostęp do sauny (bani zewnętrznej) i 

paleniska (możliwość zorganizowania ogniska). 

 
 

2) Zajazd „Chrobry” ul. Kościuszki 10, 69-200 Sulęcin centrum miasta (400 m od hali) 

75 zł osobodzień ze śniadaniem (45 miejsc noclegowych), tel. 95 755 24 83 sulęcin.chrobry@op.pl . 

 

3) Ośrodek Przystań Lubniewice ul. Spacerowa 20, 69-210 Lubniewice (13 km od hali 10 min 

samochodem), 65 zł osobodzień ze śniadaniem (60 miejsc noclegowych), tel: 533 350 400. 

 

4) Ośrodek Wypoczynkowy Magic Camping ul. Leśna 1, 69-210 Lubniewice (15 km od hali 12 min 

samochodem) tel: 608-577-446, 732-913-191. Ośrodek Wypoczynkowy „Magic Camping” położony 

jest w malowniczej miejscowości Lubniewice nad jeziorem Lubiąż. Ogrzewane domki 3-4 osobowe. 

Wszystkie domki posiadają toalety z prysznicem wyposażone są w małe lodóweczki,czajnik 

elektryczny oraz filiżanki, talerzyki, sztućce (100 miejsc noclegowych). 

 

5) Zajazd Chrobry Torzym ul. Warszawska 19, 66-235 Torzym (15 km od hali 12 min samochodem) 

65 zł osobodzień ze śniadaniem (40 miejsc noclegowych) tel. 68 341 30 18. 



14. Wyżywienie: 

Obiady i kolacje będą wydawane w restauracji Chrobry (400 m od hali) lub będzie dostarczony 

katering do stołówki szkolnej SP1 przy hali w zależności od sytuacji pandemicznej w kraju (obiad 

dwudaniowy 25 zł, kolacja 20 zł), śniadania w miejscu zakwaterowania. 

Rezerwacja na posiłki: 

Piątek 05.03.2021 obiad, kolacja. 

Sobota 06.03.2021 obiad, kolacja. 

Niedziela 07.03.2021 obiad. 

 

Rezerwacja do dnia 28.02.2021 do godziny 22.00 na adres organizatora: skbb2015@wp.pl . 

 

15. Informacje dodatkowe: 

Podczas turnieju będzie możliwość zakupu sprzętu sportowego oraz skorzystania z profesjonalnego 

serwisu naciągania rakiet’ 

 

Organizator ma prawo wykorzystania na własny użytek zdjęć, filmów oraz innych obrazów 

wykonanych podczas turnieju. Administratorem danych osobowych będzie wyłącznie Sulęciński Klub 

Badmintona ,,Badminton4all”. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników 

turnieju. Uczestnicy turnieju powinni posiadać ubezpieczenie NNW. Podczas turnieju będzie 

zapewniona niezbędna opieka medyczna. Obowiązuje Regulamin Sportowy PZBad oraz wytyczne 

PZBad w sprawie warunków organizacji zawodów badmintona w Polsce w związku z COVID –19. 

 

Zapraszamy Serdecznie 

Robert ALEKSANDROWICZ 

Sulęciński Klub Badmintona ,,Badminton4all” 

 

 

 

 


