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Koleżanki i Koledzy Badmintoniści

Jak co roku (tak już od dwudziestu jeden lat) z ogromną przyjemnością zapraszamy na kolejną edycję 
jednej z największych imprez badmintonowych w naszym regionie - Międzynarodowego Turnieju 
Badmintona Babolat Cup.

Na tegoroczny turniej zapraszamy w dniach 16-17 lutego 2019 roku. 

Gościć nas będzie (podobnie jak w ostatnich dwóch latach) Zespół Szkół w Policach i nowoczesna hala 
sportowa, w której grają m.in. siatkarki Mistrza Polski Chemika Police.

Wspaniałe warunki do gry, blisko 300 uczestników, dziewięć boisk, super zaplecze i niezapomniane 
Player's Party - to czeka na wszystkich, którzy skorzystają z naszego zaproszenia.

Nasz główny sponsor - producent sprzętu do badmintona i tenisa firma Babolat - przygotował dla Was 
specjalną niespodziankę. Każdy uczestnik otrzyma specjalną, okolicznościową koszulkę techniczną, 
idealną do gry w naszą ukochaną dyscyplinę sportu.

Inni sponsorzy wydarzenia także przygotowali wiele niespodzianek, dlatego nasza tradycyjna loteria 
szykuje się w tym roku wyjątkowo atrakcyjnie.

A do tego jak zawsze sprawdzona ekipa, która postara się sprawnie przeprowadzić rozgrywki i zadba                        
o niezapomnianą atmosferę, mnóstwo sportowych emocji i wiele niespodzianek.

Już dzisiaj zarezerwujcie sobie czas na przyjazd do Polic w trzeci weekend lutego. Zapraszamy na 
dwudziestą pierwszą edycję Babolat Cup.

         
          Z badmintonowym pozdrowieniem
             Krzysztof Bobala, Bogdan Mieżyński i ekipa



gr.0 (25+) kobiety ur. 1984-1993
gr.0 (30+) mężczyźni ur. 1984-1988
gr.1 (35+) kobiety i mężczyźni ur. 1979-1983
gr.2 (40+) kobiety i mężczyźni ur. 1974-1978
gr.3 (45+) kobiety i mężczyźni ur. 1969-1973
gr.4 (50+) kobiety i mężczyźni ur. 1964-1968
gr.5 (55+) kobiety i mężczyźni ur. 1959-1963
gr.6 (60+) kobiety i mężczyźni ur. 1954-1958
gr.7 (65+) kobiety i mężczyźni ur. 1949-1953
gr.8 (70+) kobiety i mężczyźni ur. 1944-1948
gr.9 (75+) kobiety i mężczyźni ur. do 31.12.1943.
gr.10 (80+) kobiety i mężczyźni ur do. 31.12.1939
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KAŻDY ZAWODNIK TURNIEJU SENIORÓW MA OBOWIĄZEK ZAPISÓW PRZEZ STRONĘ SENIORSKĄ: 
http://ebadminton.com.pl/tournament/152#tab1 



kat. kobiet open
kat. kobiet 35+ ur. przed 1984
kat. mężczyzn open
kat. mężczyzn 30+ ur.1979-1988
kat. mężczyzn 40+ ur.1969-1978
kat. mężczyzn 50+ ur. do 31.12.1968 r
mikstowy turniej amatora open
turniej "Radosnego Amatora"

deblowy kobiety open
deblowy mężczyźni open
deblowy mężczyźni 30+ ur. 1979-1988
deblowy mężczyźni 40+ ur. 1969-1978
deblowy mężczyźni 50+ ur. do 31.12.1968
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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 16-17 LUTEGO 2019  

16 LUTEGO (SOBOTA)

14 LUTEGO (CZWARTEK)

17 LUTEGO (NIEDZIELA)

16 LUTEGO (SOBOTA) !

Agencji Reklamowej BONO. 

www.turniejbadmintona.pl

16 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.

.
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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. 



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

15 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;
HOSPITALITY
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Posiłki ze stołówki znajdującej się na terenie Zespołu Szkół - 100 metrów od hali, należy 
zamówić do dnia 10 lutego 2019. 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 16.02.2019 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 10 lutego 2019 r. www.turniejbadmintona.pl 
KOSZT UCZESTNICTWA - 60 PLN/osobę

PLAYERS PARTY

HOSPITALITY
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- GRUPA BONO

- STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI I PROMOCJI ZDROWIA BENE SPORT ACTIVE

- BENE Sp.J. 

SABINA SCHABEK
e-mail: kontakt@turniejbadmintona.pl
nr.tel.: 660 775 521
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