
BADSTREFA BY BUDOKRUSZ  - REGULAMIN – sezon 2022

1. CEL

Popularyzacja  badmintona  na  wszystkich  szczeblach  zaawansowania  wśród  mieszkańców  gminy  Grodziska  Mazowieckiego  oraz  województwa
Mazowieckiego.

2. ORGANIZATOR

Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice 

3. MIEJSCE i TERMIN 

INTRO 27.02.2022 –Białystok (Pietrasze)

Vol 1: 02.04.2022 

Vol 2: 28.05.2022 

Vol 3: 01.10.2022 

Vol 4 : 10.12.2022 

Strefa Ruchu ; ul Młodości 6 Książenice  ( gramy na 7 boiskach ) 

4. PROGRAM RAMOWY

            piątek 25.02.2022 oraz

każdy czwartek poprzedzający zawody  tj.;; 31.03.2022; 26.05.2022; 29.09.2022; 08.12.2022

16.00 – zamknięcie zapisów 

19.00 – weryfikacja zawodników i wpłat

20.00 – losowanie gier

           niedziela 27.02.2022 oraz

każda sobota w dniu zawodów 02.04.2022; 28.05.2022; 01.10.2022; 10.12.2022

8.00 – wspólna rozgrzewka

8.30 – 9.00 – oficjalne otwarcie turnieju i rozpoczęcie rozgrywek według planu gier

12.30-13.30 – dekoracja porannych rozgrywek + loteria z nagrodami 

20.00 -dekoracja zwycięzców w pozostałych kategoriach                                                                                                                             

ok.20.30 zakończenie turnieju

5. KATEGORIE GIER

 Singiel mężczyzn A (grupa zaawansowana)

Singiel mężczyzn B  

 Singiel mężczyzn C (początkująca)

 Debel mężczyzn A (grupa zaawansowana)

 Debel mężczyzn B 

Debel kobiet  A (grupa zaawansowana)

Debel kobiet  B

Mixt A (grupa zaawansowana)

 Mixt B

6. SYSTEM ROZGRYWANIA TURNIEJU

a. grupowo-pucharowy zwykły w grach pojedynczych i grach podwójnych. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywania turnieju w
poszczególnej kategorii gry w odniesieniu do ilości zgłoszeń. 

b. turniej rozgrywany w każdej kategorii przy minimalnej ilości 4 zgłoszeń pojedynczych / par zgłoszonych.

c. zawodnik może grać w jednej lub w dwóch kategoriach w:

- jednej kategorii gry pojedynczej  

- jednej kategorii gry podwójnej,



- jednej kategorii gry pojedynczej  oraz jednej kategorii gry podwójnej

lub

 - dwóch  kategoriach  gier podwójnych. 

Nie można łączyć między sobą kategorii w poziomach A, B, C  tj. MSA, MSB, MSC  oraz MDA, MDB   a także MXA , MXB. Ograniczenie to
dotyczy każdego zawodnika grającego w grach singlowych oraz w grach podwójnych, W grach podwójnych oznacza to, że zawodnik decyduje się na
jeden poziom w danym turnieju A lub B, zawodnik nie może grać np. w MDA i MDB z różnymi partnerami ani w MXTA i MXTB z różnymi
partnerami. 

Uczestnictwo -  w kategoriach  płci jest określone w Regulaminie PZBad w sposób następujący: 

-  w grach podwójnych mikst- gra mieszana  ( mężczyzna , kobieta ) 

-  debel – debel męski ( mężczyzna, mężczyzna ) 

-  debel kobiecy    ( kobieta , kobieta )                                            

  d. limit zawodników wynosi 90  osób 

  e. mecze rozgrywamy :

 w grupach do 15 punktów do dwóch wygranych setów ; 21 punkt kończy 

 w dolnej drabince ( faza po grupach) do 15 punktów, do dwóch wygranych setów.; 21 punkt kończy 

w górnej drabince 21 punktów, do dwóch wygranych setów.; 30 punkt kończy 

f. mecz o 3 miejsce jest rozgrywany

7. UCZESTNICTWO

• warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do turnieju do dnia piątku poprzedzającego zawody  do godziny 16.00 lub zgłoszenie się w limicie
zgłoszeń, 

• obowiązkowa opłata wpisowego 

• podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych (formularz dostępny w dniu zawodów),

• posiadanie przepisowego sprzętu (w tym lotek) i ubioru sportowego,

• we wszystkich kategoriach oznaczonych symbolem A mecze rozgrywane wyłącznie lotkami piórowymi. W pozostałych kategoriach uczestnicy sami
wybierają rodzaj lotki

•  w zawodach nie mogą brać udziału osoby aktualnie startujące w EKSTRA KLASIE sezon rozgrywek 2022/2021oraz w poprzednich sezonach
2021/2020, 2020/2019 ; 2019/2018)

8. ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU

a. zgłoszenie poprzez portal https://strefaruchuksiazenice.pl/wydarzenia/

b.  zawodnicy zgłaszający się do turnieju zobowiązani są podać:

• Nazwa turnieju, imię i nazwisko, miejscowość/klub , rodzaj gry/gier, numer telefonu,

c. zgłaszać się można do piątku/ czwartku  poprzedzającego zawody (25.02.2022; 31.03.2022; 26.05.2022; 23.09.2022; 09.12.2022) do godziny 16.00
lub do wyczerpania limitu zgłoszeń.

9. WPISOWE

a. wysokość opłaty wpisowej zostaje ustalona na kwotę 45 zł / os. – bez względu na kategorię.

b.  opłaty wpisowej można dokonać wpłacając kwotę na wskazany numer konta bankowego. 

d.  numer konta na który można dokonywać wpłaty:

PKO 57 1240 6348 1111 0010 8837 2670 

Tytułem: BadStrefa  Vol   ( stosowny nr turnieju ) Imię, Nazwisko, Kategoria, Miasto/Klub

f. osoby nie zapisane na turniej w wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do udziału w zawodach 

10. NAGRODY I DYPLOMY

a. pierwsza trójka poszczególnych kategorii gier otrzyma dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe od sponsorów.

b. spośród wszystkich uczestników zorganizowana będzie loteria z nagrodami od sponsorów turnieju.

c. najlepsi zawodnicy cyklu będą uhonorowani nagrodami za cały cykl.

11. SĘDZIA GŁÓWNY TURNIEJU

 Joanna Mądry , nr licencji 381

12. WYŻYWIENIE

https://strefaruchuksiazenice.pl/wydarzenia/


a. dla wszystkich uczestników przygotowany będzie poczęstunek w postaci owoców i słodkich przekąsek.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. turniej przeprowadzany jest zgodnie z zasadami fair play.

b. turniej odbędzie się bez udziału sędziów prowadzących.

c. w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje sędzia główny wspólnie z organizatorem.

 d. każdy z uczestników bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność oraz jest świadomy swojego stanu zdrowia. 

e.  organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatniach.

f.  uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów medialnych przez organizatora.

g. turniej przeprowadzany jest zgodnie z zaleceniami sanitarnymi obowiązującymi w dniu jego przeprowadzenia.

h.   Organizator prowadzi wewnętrzny ranking turniejowy wszystkich zawodów cyklu BadStrefa by Budokrusz  według następującej punktacji:

Miejsca – Punkty 

1-100 

2-80 

3-65 

4-55 

5-50 

6-45 

7-40 

8-35 

9-30 

10-25 

11-24 

             Itd. 

i. do klasyfikacji generalnej zalicza się najlepsze 4 turnieje zawodnika ; 

j. w klasyfikacji generalnej biorą udział osoby, które brały udział w co najmniej 3 turniejach.

k. zaleca się aby zwycięzcy kategorii B całego cyklu grali w kategoriach wyższych - A w następnym sezonie.

 l.   organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapisów w przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu zawodników BADSTREFA BY
BUDOKRUSZ. 


