KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Krajowy Turniej Juniorów Młodszych, Młodzików Młodszych
oraz Żaków w badmintonie
03.05.2021 Turawa (woj. opolskie)
Turniej klasyfikowany na listę PZBad (ranga 5)
1. Termin i miejsce: 03.05.2021 Turawa.
2. Uczestnicy:--Junior młodszy (ur. 2004 i później),-Młodzik młodszy (ur. 2008 i później),- Żak
(ur. 2010 i później).
3. System: - w kategorii Żaków rozegrane zostaną tylko gry pojedyncze systemem grupowo –
pucharowych trójkowym pośrednim do dwóch wygranych setów do 15 pkt.
- w kategorii Juniorów Młodszych i Młodzików Młodszych rozegrane zostaną wszystkie gry
systemem grupowo – pucharowym zgodnie z przepisami PZBad (w przypadku dużej lub małej
liczby zgłoszeń decyzją sędziego głównego system może ulec zmianie).
Zawodnicy mogą grać w dwóch grach oraz w dwóch kategoriach wiekowych.
4. Organizator: Uczniowski Klub Sportowy TORNADO, Donaborów 91, 63-604 Baranów
Osoby odpowiedzialne za organizację : Mirosław MAREK tel. (502-522-461), Renata
MAŁOLEPSZA.
5. Witryna internetowa: www.tournamentsoftware.com .
6. Nagrody: Puchary, dyplomy oraz nagrody.
Zdobywcy miejsc 1-3we wszystkich grach otrzymują pamiątkowe trofea sportowe oraz
dyplomy. Podczas dekoracji obowiązuje strój sportowy.
7. Sala turniejowa:

Hala Sportowa im. Joachima HALUPCZOKA ul. Opolska 47A, 46-045 TURAWA.
(7 boisk) http://halaturawa.pl/ .
8. Odprawa techniczna: Sala w hali sportowej 03.05.2021- godz.8:30.
9. Losowanie:– 01.05.2021 do godz. 22:00 - prezentacja na witrynie.
10. Zgłoszenia do gry: Na adres sędziego głównego waldek.arch do 29.04.2021 do godz.24:00.
Lista zgłoszeń ukaże się na tournamentsoftware.com.
11. Zakwaterowanie:
100 miejsc noclegowych 1500 m od hali - 85zł ze śniadaniem. Obiekt przygotowany do reżimu
sanitarnego zgodnie z wymogami.
12. Wyżywienie na hali: Obiad –20 zł obiad dwudaniowy (catering z dostawą na halę).

13. Rezerwacja noclegów i wyżywienia: Na adres osoby odpowiedzialnej z ramienia
organizatora: mire.marek@gmail.com do dnia 29.04.2021 do 22:00.
14. Sędzia główny: Waldemar ADAMSKI.
15. Wpisowe: - Junior Młodszy, i Młodzik Młodszy: Gra pojedyncza – 35 zł , gra podwójna – 30 zł
od zawodnika, - Żak: Gra pojedyncza – 30 zł.
16. Zakładany program: 03.05.2021 (poniedziałek) godz.08.30– odprawa techniczna godz.
08.45 – uroczyste otwarcie godz. 09.00 – rozpoczęcie gier., po zakończeniu gier uroczysta
dekoracja.
Szczegółowy program zostanie podany po zamknięciu listy zgłoszeń!
17. Lotki: Lotki uczestnicy dostarczają we własnym zakresie. Kolejność lotek wg przepisów i
regulaminu PZBad.
18. Inne:
Podczas turnieju będzie możliwość skorzystania z profesjonalnego serwisu naciągania rakiet.
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualny wpis w ewidencji zawodników PZBad, tj.
możliwość uczestniczenia we współzawodnictwu dzieci i młodzieży.
Organizatorzy mają prawo wykorzystania na własny użytek zdjęć, filmów oraz innych obrazów
wykonanych podczas turnieju. Administratorem danych osobowych będzie wyłącznie
Uczniowski KlubSportowy Tornado. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan
zdrowia uczestników turnieju. Uczestnicy turnieju powinni posiadać ubezpieczenie NNW.
Podczas turnieju będzie zapewniona niezbędna opieka medyczna. Zdając sobie sprawę z
zagrożenia wynikającego z obecności w naszym kraju wirusa COVID-19, turniej będzie
zorganizowany zgodnie z obowiązującymi w danym momencie wytycznymi w sprawie
organizacji zawodów sportowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i
Polskiego Związku Badmintona. Wewnątrz obiektu będą punkty umożliwiające dezynfekcję rąk.
Każdy klub zgłaszający swoich zawodników do turnieju zobligowany jest do sporządzenia na
formularzu i przesłania pocztą elektroniczną do organizatora wykazu osób towarzyszących, a
każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania pocztą elektroniczną do
organizatora (reni04.wp@wp.pl) kwitariusza (ankieta, oświadczenie uczestnika turnieju o
stanie swojego zdrowia). Podczas turnieju wymagane jest zachowanie dystansu społecznego,
obowiązkowe maseczki oraz przed wejściem na halę będzie przeprowadzany pomiar
temperatury ciała.
19. Przepisy końcowe: Obowiązuje Regulamin Sportowy PZBad oraz wytyczne PZBad w
sprawie warunków organizacji zawodów badmintona w Polsce w związku z COVID –19.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

