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Komunikat organizacyjny 
Otwarte Grand Prix Młodzieżowców, Juniorów Młodszych i Młodzików 

Młodszych, Imielin, 17-19.09.2021 

1. Termin:  
17-19.09.2021 r.  
2. Organizator:  
UKS Unia Bieruń, MKS Imielin, Fundacja Rozwoju Sportu Modern Sport 
Osoby odpowiedzialne za organizację:  
Wojciech Palikij tel. 793660393 
Bartosz Kilijański tel. 509478897 
e-mail: uksuniabirun@gmail.com 
3. Kategorie wiekowe: 
• młodzik młodszy (U13) 
• junior młodszy (U17) 
• młodzieżowiec (U23) 
4. Szczegółowa lokalizacja: 
• Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Wojciech Sapety 8a, 41-407 Imielin (9 boisk) 

W razie potrzeby dostępny dodatkowy obiekt sportowy - Hala Sportowa, ul. 
Karola Miarki 7, 41-407 Imielin (4 boiska) 

5. Ogólny program turnieju: (do weryfikacji) 
●  sobota (11.09.2021) – zgłoszenia do turnieju  
• niedziela (12.09.2021) – publikacja zgłoszeń 
● środa (15.09.2021) – publikacja losowania do kwalifikacji i turnieju głównego na 
witrynie www.tournamentsoftware.com  
● piątek (17.09.2021), kwalifikacje do turnieju głównego - odprawa techniczna - 
godzina 8:30  
- początek gier  – godzina 9:00 
● sobota (18.09.2021)  
– kontynuacja turnieju - godzina 9:00  
● niedziela (19.09.2021) 
- kontynuacja turnieju  - godzina 9:00  
- dekoracje, zakończenie turnieju – ok. godziny 15:00 
6. System rozgrywek: 
Turniej Otwarte Grand Prix Młodzieżowców, Juniorów Młodszych i Młodzików 
Młodszych odbędzie się zgodnie z aktualnymi regulacjami zawartymi w Regulaminie 
Sportowym PZBad. 
7. Sędziowie: 
• Sędzia główny turnieju – Piotr Skrzek (e-mail: skrzek.piotr04@gmail.com) 
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8. Zgłoszenia do gier: 
W formie elektronicznej zgodnie z regulaminem z uprawnionego adresu na adres 
sędziego głównego Piotr Skrzek (e-mail: skrzek.piotr04@gmail.com) 
9. Lotki: 
Uczestnicy są zobowiązani do zapewnienia do gry lotek piórowych.  
10. Opłaty startowe: 
• gra pojedyncza – 45 zł od zawodnika 
• gra podwójna - 40 zł od zawodnika 
11. Zakwaterowanie: 
Rezerwacja zakwaterowania na adres e-mail: klub@mks.imielin.pl  
Uczestnicy będą zakwaterowani w poniższych hotelach: 
• Hotel Pinocy w Lędzinach - koszt noclegu ze śniadaniem - 90 zł 
• Hotel Old Tree Villa w Oświęcimiu - koszt noclegu ze śniadaniem - 90 zł 
• Noclegi Klayton w Bieruniu – koszt noclegu bez śniadania - 70 zl 
12. Wyżywienie: 
Rezerwacja wyżywienia na adres na adres e-mail: klub@mks.imielin.pl 
Koszt obiady 23zł, koszt kolacji 20 zł 
13. Nagrody:  
Zdobywcy miejsc 1-3 otrzymują dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe wg 
możliwości organizatora. 
Minimalna pula nagród 8000 zł 
14. Inne 
COVID 19-ważne informacje! 
Informuję, że wszyscy uczestnicy turnieju, muszą podczas zawodów (oczywiście, 
nie dotyczy czasu podczas rozgrywania pojedynku) przebywać w maseczce 
ochronnej pod rygorem usunięcia z obiektu oraz zachować należyte odstępy. 
Proszę o zapoznanie się z wytycznymi PZBad dotyczącymi uczestnictwa w 
turniejach podczas pandemii. 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy! 
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