
                                             

 

XIX  MAZOVIA  JUNIOR  CUP  2019 
XIX  MIĘDZYNARODOWE  MISTRZOSTWA  MAZOWSZA  JUNIORÓW 

 

 

 

KOMUNIKAT 
 

ORGANIZATORZY 

 UKSB 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,  27.IX.2019 - godz. 10.30 - odprawa techniczna – hala OKiS, 

- godz. 11.00 - początek gier, 

 sobota,  28 IX.2019 - godz. 09.00 - c.d. gier, 

 niedziela, 29.IX.2019 - godz. 10.00 - dokończenie gier. 

MIEJSCE 
Ośrodek Kultury i Sportu, 05-220 Zielonka ul. Łukasińskiego 1/3 – 7 boisk. 

GRUPY WIEKOWE 

 JUNIORZY MŁODSI (U-17-GPJM) - urodzeni: 01.01.2003 - 31.12.2006 (wszystkie gry), 

MŁODZICY MŁODSI (U-13-GPMM) - urodzeni: 01.01.2007 i później (wszystkie gry), 

ŻACY (U-11) - urodzeni: 01.01.2009 i później (tylko gry pojedyncze). 

W kategoriach U-17 i U-13 każdy zawodnik może grać w trzech grach. 

SYSTEM ROZGRYWEK 

 Gry pojedyncze - system grupowo–pucharowy trójkowy przy liczbie zgłoszeń do 50 w danej grze 

oraz pucharowy powyżej tego limitu. 

Gry podwójne - system grupowo–pucharowy trójkowy przy liczbie zgłoszeń do 26 w danej grze oraz 

pucharowy powyżej tego limitu. 

LOTKI 

Uczestnicy są zobowiązani zapewnić do gry lotki piórowe. 

Kolejność lotek wg przepisów PZBad. 

SĘDZIA GŁÓWNY 

Piotr SKRZEK: (#148). 

ZGŁOSZENIA DO GIER 

Na adres sędziego głównego: skrzek.piotr04@gmail.com. z kopią do l.jagodzinski@badminton.pl. 

TERMIN ZGŁOSZEŃ 

Do 15.09.2019 r. (data wpłynięcia zgłoszenia). 

OPŁATA STARTOWA (WPISOWE) 

 - gra pojedyncza  - 40,00 zł, 

 - gry podwójne    - 35,00 zł (od zawodnika). 
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ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

    - Hotel “Trylogia” *** ul. Poniatowskiego 46, 05-220 Zielonka tel 22 771 82 24 

 recepcja@hoteltrylogia.pl . Nocleg ze śniadaniem – 65,00 zł od osoby. 

 - Hotel Livia ** ul. Mariańska 9a, 05-200 Wołomin (9 km od hali OKiS) 

 tel./fax: 22 776 30 01 www.hotellivia.home.pl, recepcja@hotellivia.com.pl . 

 Nocleg ze śniadaniem 70,00 zł od osoby. Śniadanie w formie bufetu. 

 - Hotel "U Pietrzaków" *** ul. Lipowa 20, 05-220 Zielonka (0,3 km od hali OKiS) 

 tel. 22 227 81 88, www.upietrzakow.pl, recepcja@upietrzakow.pl – nocleg ze śniadaniem: 

 180,00 zł za pokój 1-osobowy, 200,00 zł za pokój 2-osobowy oraz 260,00 zł za pokój 3-osobowy. 

 Śniadanie w formie bufetu. 

 - Hostel „Evotel” ul. Południowa 9, 05-220 Zielonka (0,9 km od Hali OKiS), tel. 600 800 954, 

 www.evotel.pl, evotel@evotel.pl . Nocleg 45,00-50,00 zł. od osoby w pokojach bez łazienki, 

 55,00-75,00 zł. od osoby w pokojach z łazienką. Śniadanie 25,00 zł. 

 - Motel COPA CABANA - Zielonka, ul. Brzozy-Brzeziny 36, tel. 501 008 745. 

 - Noclegi RELAKS - Kobyłka, ul. Nadarzyńska 17, tel. 602 592 555. 

 - Noclegi MAGNAT - Zielonka, ul. Marecka 51, tel. 22 781 03 92. 

Wyżywienie w barze na hali – rezerwacja tel. 602 712 893, s_wroblewski@op.pl  

śniadanie w formie bufetu 13,00 zł, obiad z trzech dań 18,00 zł, kolacja w formie bufetu 13,00 zł. 

Możliwość wyżywienia również w hotelach i licznych punktach gastronomicznych na terenie miasta. 

Rezerwacja noclegów i wyżywienia bezpośrednio u usługodawców. 

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 według 

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. - 2 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 

 Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZBad. 

Aktualne informacje na witrynie internetowej www.badminton.pl  

 

 

 ZAPRASZAM SERDECZNIE 

 

 Prezes 

UKSB „Milenium” 

Karolina Brzezińska 
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