
 

 

 

 

REGULAMIN 
Rodzinnego Turnieju Badmintona pn. „Gramy o złota lotkę” – zawodów otwartych – 

15.12.2019 

 
 
KONTAKT Z ORGANIZATOREM:  
Informacji udziela Jacek Jagodziński, kom.504238044. 

TERMIN: 
15.12.2019r. (niedziela) 
Początek gier ok.godz.9.30. 
Zakończenie turnieju maks. o godz.16.00. 

KATEGORIE: 

W turnieju mogą startować całe rodziny lub indywidualnie pojedyncze osoby. Nie ma 

obowiązku wystawiania reprezentantów rodzin we wszystkich kategoriach😊 

 
singlowy turniej dzieci do lat 9 (rocznik 2011 i młodsi) 
singlowy turniej dzieci do lat 11 (rocznik 2009-2010) 
singlowy turniej dzieci do lat 13 (rocznik 2007-2008) 
singlowy turniej dzieci do lat 15 (rocznik 2005-2006) 
Dziewczęta i chłopcy rywalizują osobno.  

Singlowy turniej mężczyzn open. 
Singlowy turniej mężczyzn 40+. 
Singlowy turniej kobiet. 

Każdy zawodnik może startować tylko w jednej kategorii. 

Poszczególne kategorie będą rozpoczynały się systematycznie w ciągu trwania turnieju.  
Każda kategoria kończy swoje gry ok.3 godziny po jej rozpoczęciu. 
Plan startu każdej kategorii zostanie zamieszczony na stronie www.badminton.pl w piątek 
13.12.2019 r. 

W turnieju zostaną wyłonione trzy najlepsze rodziny, które zostaną nagrodzone pucharami. 
Każda rodzina zdobywa punkty w zależności od zajętych miejsca członków rodziny w 
turniejach indywidualnych. Każda rodzina może wystawić dowolną liczbę zawodników. 
Punktacja: 1m 10pkt, 2m 8pkt, 3-4m 6pkt, 5-8m 4pkt, 9m i kolejne 1pkt. 
W przypadku takiej samej liczby punktów w klasyfikacji rodzinnej o kolejności zdecydują: 
większa ilość 1 miejsc, 2 miejsc, 3 miejsc, losowanie. 

Przewidujemy również nagrodę dla najmłodszego zawodnika. 
 
TERMIN ZGŁOSZEŃ:  
12.12.2019 r. do godziny 20.00.  
Zgłoszenia prosimy nadsyłać e-mailem j.jagodzinski@badminton.pl z podaniem: imienia, nazwiska, 
roku urodzenia oraz kategorii turniejowej w jakiej zawodnik chce brać udział. 
 
MIEJSCE:  
Hala Sportowa OSiR ul. Niegocińska 2a Warszawa-Mokotów (4 korty). 
 
SYSTEM ROZGRYWEK:  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.badminton.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2tssOCGhWikfos0FTpUOg587XaRxh6MGzbmYX-kxvMQHJ8WsM6mwfoWv0&h=AT2DxXB-8jqd8e2L3w_eR_xhX8Ak43nV08vCDV6XCaM7AqvJXjhIYZzECHkRjLeI98_XOtHX6ISHIzwYSp3fLBMdSfSrgtvTc48O9jIiesbofa4HErtnxRG33U2E-kIeNKY


- zostanie ustalony przez organizatora po zamknięciu listy zgłoszeń. 
 
START W TURNIEJACH JEST BEZPŁATNY. 
 
 

OPIEKA MEDYCZNA:  
- zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator zapewnia opiekę 
medyczną. 

NAGRODY:  
- w turnieju indywidualnym statuetki za miejsca 1-3 
- puchary dla trzech najlepszych rodzin 
- nagroda dla najmłodszego zawodnika 
 
SPONSORZY i PARTNERZY: 
Turniej finansuje: 
Urząd Dzielnicy Mokotów www.mokotow.waw.pl  
Patron Internetowy. 
Badminton Warszawski www.badminton.pl  
 

http://www.mokotow.waw.pl/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.badminton.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR34nfeGg4CR6cGJf_l0EsnYivsjOLSGslDIiNFlkAPpgiqYuog69PrDREs&h=AT2DxXB-8jqd8e2L3w_eR_xhX8Ak43nV08vCDV6XCaM7AqvJXjhIYZzECHkRjLeI98_XOtHX6ISHIzwYSp3fLBMdSfSrgtvTc48O9jIiesbofa4HErtnxRG33U2E-kIeNKY

