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W tym roku, na nasze 20-lecie, bardzo ważna zmiana - firma Babolat zmienia na miejscu sponsora tytularnego, 
współpracującą z nami od lat sieć sklepów Netto. Jak pewnie niektórzy z Was pamiętają, to właśnie Babolat był 
przed laty naszym partnerem przy organizacji szczecińskiej imprezy. Firma znana głównie z sukcesów tenisowych,
od zawsze ma w swojej ofercie bardo dobry sprzęt do badmintona. Będzie zresztą okazja na turnieju go obejrzeć
i przetestować.

Zapraszamy więc do udziału w tegorocznym „Babolat Cup”, atrakcji nie zabraknie. Już dzisiaj zarezerwujcie sobie 
czas na przyjazd do nas w drugiej połowie lutego. Do zobaczenia.

Z badmintonowymi pozdrowieniami
Krzysztof Bobala i Bogdan Mieżyński 
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Z roku na rok przybywa chętnych do gry. Jako organizatorzy czujemy się zobowiązani do zagwarantowania
wszystkim uczestnikom nie tylko sprawnego przeprowadzenia turnieju, ale też coraz lepszych warunków, zarówno
w trakcie gry, jak i poza nią. Przez ostatnich kilka lat, kiedy frekwencja nigdy nie był niższa niż 200 zawodników
gościliśmy na hali ZUT-u w Szczecinie/ tym roku, wzorem poprzedniej edycji wyjeżdżamy z turniejem nieznacznie
poza granice Szczecina - do sąsiadujących Polic, gdzie zawody rozegramy na nowoczesnej hali sportowej przy
Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, w której swoje mecze rozgrywają siatkarki Mistrza Polski - Chemika.

.



gr.0 (25+) kobiety ur. 1983-1992
gr.0 (30+) mężczyźni ur. 1983-1987
gr.1 (35+) kobiety i mężczyźni ur. 1978-1982
gr.2 (40+) kobiety i mężczyźni ur. 1973-1977
gr.3 (45+) kobiety i mężczyźni ur. 1968-1972
gr.4 (50+) kobiety i mężczyźni ur. 1963-1967
gr.5 (55+) kobiety i mężczyźni ur. 1958-1962
gr.6 (60+) kobiety i mężczyźni ur. 1953-1957
gr.7 (65+) kobiety i mężczyźni ur. 1948-1952
gr.8 (70+) kobiety i mężczyźni ur. 1943-1947
gr.9 (75+) kobiety i mężczyźni ur. do 31.12.1942.
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kat. kobiet open
kat. kobiet 35+ ur.1978-1982
kat. mężczyzn open
kat. mężczyzn 30+ ur.1983-1987
kat. mężczyzn 40+ ur.1973-1977
kat. mężczyzn 50+ ur.1963-1967
mikstowy turniej amatora open
turniej "Radosnego Amatora"

deblowy kobiety open
deblowy mężczyźni open
deblowy mężczyźni 30+ ur. 1983-1987
deblowy mężczyźni 40+ ur. 1973-1977
deblowy mężczyźni 50+ ur. 1963-1967
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WSZYSTKO W ZASIĘGU RĘKI: hala sportowa, stołówka, sklepy, baza noclegowa - każdą z wymienionych
lokacji dzieli kilkadziesiąt metrów. Zapomnij, że z Players Party wrócisz taksówką!
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TURNIEJ ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 17-18 LUTEGO 2018  

17 LUTEGO (SOBOTA)

15 LUTEGO (CZWARTEK)

18 LUTEGO (NIEDZIELA)

17 LUTEGO (SOBOTA) !

Agencji Reklamowej BONO. 
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17 LUTEGO (SOBOTA)
18.00.
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    Organizatorzy zapewniają lotki syntetyczne. Zawodnicy mogą stosować inne lotki, a przy ich wyborze 
obowiązuje kolejność podana w komunikacie wydziału gier PZBad.

    Rozstawienie do Turnieju Głównego Seniorów nastąpi wyłącznie na podstawie aktualnej, ogólnopolskiej listy
klasyfikacyjnej Seniorów. Rozstawienie w kategoriach „open” odbędzie się na podstawie listy klasyfikacyjnej PZBad.

9) W turnieju amatorów (niedziela)  mogą wziąć udział zawodnicy, kto�rzy nie sa� widoczni w aktualnej ewidencji zawodniko�w PzBad.
 
10) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy, uszczerbki na zdrowiu oraz straty materialne zawodników biorących udział w turnieju.

11) Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku na zdjęciach i filmach dokumentujących przebieg imprezy, które mogą zostać zamieszczone na stronach internetowych patronów medialnych, sponsorów, partnerów, patronów i organizatorów tego turnieju 

12) Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a przesłanie zgłoszenia do turnieju jest ro�wnoznaczne z akceptacja� niniejszego regulaminu. 

.
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9) W turnieju amatorów (niedziela)  mogą wziąć udział zawodnicy, którzy nie są widoczni w aktualnej 
ewidencji zawodników PzBad.
 
10) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy, uszczerbki na zdrowiu 
oraz straty materialne zawodników biorących udział w turnieju.

11) Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku na zdjęciach i filmach 
dokumentujących przebieg imprezy, które mogą zostać zamieszczone na stronach internetowych patronów 
medialnych, sponsorów, partnerów, patronów i organizatorów tego turnieju. 

12) Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a przesłanie zgłoszenia do turnieju 
jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 



13 LUTEGO (godz. 22.00) Turniej Główny i Turniej Główny Seniorów

16 LUTEGO (godz. 17.00) Turniej Amatorów (jednakże będziemy szczęśliwi,

jeśli zapiszesz się najszybciej jak to możliwe)

WWW.TURNIEJBADMINTONA.PL

www.turniejbadmintona.pl

kontakt@turniejbadmintona.pl
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Wpisowe wynosi: 
- 35 PLN/osobę/grę pojedynczą
- 35 PLN/osobę/grę podwójną

WPISOWE (płatne na miejscu przed zawodami)

(tutaj też dostępne linki do dwóch powyższych sposobów przyjmowania zapisów)
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Noclegi w miejscu rozgrywania turnieju. Do dyspozycji zawodników oddane są dwie 
15-osobowe sale z wygodnymi do spania materacami sportowymi (konieczne własne 
śpiwory/pościel). Na hali dostępne będą szatnie z toaletami i prysznicami.
Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz „INFORMACJE DODATKOWE” na stronie internetowej

 www.turniejbadmintona.pl

162 PLN/pokój dwuosobowy ze śniadaniem

Śniadanie w formie bufetu

Bezpłatny dostęp do internetu

Bezpłatny, monitorowany parking

Basen. sauna, jacuzzi - dla uczestników gratis

Oddalony 300 m od hali  

Rezerwacja we własnym zakresie na hasło „BABOLAT CUP”

 tel.:+4891/44 55 444   www.hoteldobosz.pl;
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Posiłki ze stołówki znajdującej się na terenie Zespołu Szkół - 100 metrów od hali, należy 
zamówić do dnia 11 lutego 2018. Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz „INFORMACJE 
DODATKOWE” na stronie internetowej Odbiór talonów nastąpi www.turniejbadmintona.pl. 
w dniu rejestracji w Biurze Zawodów. 
Koszt poszczególnych posiłków:
- ŚNIADANIE - 10 PLN (sobota i/lub niedziela)
- OBIAD - 15 PLN (sobota i/lub niedziela)
- KOLACJA - 10 PLN (sobota)

W restauracji Hotelu DOBOSZ uczestnikom turnieju przysługuje rabat na dania z karty 
w wysokości 10%. Menu dostępne pod adresem: www.hoteldobosz.eu/menu/

Impreza poturniejowa odbędzie się w dniu 17.02.2018 od godziny 21.00 w Hotelu DOBOSZ
W cenie jest catering bez napojów oraz DJ. Można zabrać ze sobą osoby towarzyszące.
Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz „INFORMACJE DODATKOWE” na stronie internetowej 

do dnia 11 lutego 2018 r. www.turniejbadmintona.pl 
KOSZT UCZESTNICTWA - 60 PLN/osobę

PLAYERS PARTY
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- GRUPA BONO

- STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI I PROMOCJI ZDROWIA BENE SPORT ACTIVE

- BENE Sp.J. 


