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Koleżanki i Koledzy Badmintoniści

Jak co roku z wielką przyjemnością zapraszamy na kolejną (tym razem już dwudziestą drugą)
edycję Międzynarodowego Turnieju Badmintona Babolat Cup, który odbędzie się w Policach
w dniach 15-16 Lutego 2020

Co w tym roku?
Tak jak w latach poprzednich nasz główny sponsor -producent sprzętu do badmintona i tenisa
firma Babolat - przygotowała dla Was wspaniałą niespodziankę - okolicznościową koszulkę
techniczną lub bluzę do badmintona, którą otrzymacie w ramach welcome pack-u.

Inni sponsorzy także stanęli na wysokości zadania i przygotowali wiele niespodzianek, gadżetów
i nagród do naszej loterii fantowej, w której prawie każdy wygrywa.

My gwarantujemy 2 hale (z dziewięcioma i czterema boiskami-turniej dzieci), wspaniałe medale i jak zawsze,
fajną atmosferę oraz sprawne przeprowadzenie rozgrywek.

Przy tej okazji warto wspomnieć o jednej, dosyć ważnej zmianie, która dotyczy niedzielnego Turnieju
Amatorów. W związku z wieloma nieporozumieniami w określeniu kto jest, a kto nie jest amatorem,
zmieniamy nieco formułę rozgrywek tego dnia. Babolat Skill to cztery turnieje z dokładnie określonymi
warunkami uczestnictwa. Mamy nadzieję, że będzie jeszcze ciekawiej i na pewno bardziej sprawiedliwie.
A to, co powinno ucieszyć Was wszystkich: będzie jeszcze więcej szans aby stanąć na podium
Babolat Cup 2020.

Czekamy na Was w lutym w Policach. Już dzisiaj wpiszcie sobie do Waszych kalendarzy
datę turnieju. Obecność obowiązkowa!!!

Z badmintonowymi pozdrowieniami

Krzysztof Bobala i Bogdan Mieżyński oraz ekipa



gr.0 (25+) kobiety ur. 1985-1994
gr.0 (30+)mężczyźni ur. 1985-1989
gr.1 (35+)kobiety i mężczyźni ur. 1980-1984
gr.2 (40+)kobiety i mężczyźni ur. 1975-1979
gr.3 (45+)kobiety i mężczyźni ur. 1970-1974
gr.4 (50+)kobiety i mężczyźni ur. 1965-1969
gr.5 (55+)kobiety i mężczyźni ur. 1960-1964
gr.6 (60+)kobiety i mężczyźni ur. 1955-1959
gr.7 (65+)kobiety i mężczyźni ur. 1950-1954
gr.8 (70+)kobiety i mężczyźni ur. 1945-1949
gr.9 (75+)kobiety i mężczyźni ur.do 31.12.1944.
gr.10 (80+)kobiety i mężczyźni ur do. 31.12.1940
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KAŻDYZAWODNIK TURNIEJU SENIORÓW MA OBOWIĄZEK ZAPISÓW PRZEZ STRONĘ SENIORSKĄ:
http://ebadminton.com.pl/tournament/
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TURNIEJE AMATORÓW - BABOLAT SKILL
- Turniej Mistrzów:

uczestnik nie może być medalistą MP Elity w ciągu ostatnich 5 lat oraz nie może
widnieć na listach klasyfikacyjnych PZBad Elity i najstarszej grupy juniorskiej
kategorie Turnieju Mistrzów:
• Kobiety Open i 35+,
• Mężczyźni Open, 30+, 40+, 50+,
• Debel Kobiet Open,
• Debel Mężczyzn Open, 30+, 40+, 50+,
• Mixt Open, 40+, 50+

- Turniej Pretendentów:

uczestnik ma ograniczenia takie jak przy Turnieju Mistrzów oraz nie może
być medalistą MP Seniorów i MP Amatorów w ciągu ostatnich 5 lat oraz nie może być medalistą
dwóch ostatnich edycji turnieju Babolat Cup 2018/2019
kategorie Turnieju Pretendentów:
• Kobiety Open i 35+,
• Mężczyźni Open i 30+, 40+, 50+
• Debel Kobiet Open,
• Debel Mężczyzn Open i 40+,
• Mixt Open

- Turniej Radosnego Amatora:

uczestnik jest początkujący i nigdy nie grał w półfinałach jakiejkolwiek edycji turnieju Babolat Cup

- Turniej dzieci - szczegóły wkrótce

Poszczególne kategorie wiekowe we wszystkich turniejach zostaną rozegrane przy minimalnej ilości
3 zgłoszeń.
Przy mniejszej ilości zgłoszeń zawodnicy zostają automatycznie przepisani do grupy młodszej.
Zawodnik może grać maksymalnie w 2 rodzajach gier, ale nie w 2 kategoriach wiekowych tego
samego rodzaju gry
Zawodnik starszy może grać w kategorii młodszej
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WSZYSTKOW ZASIĘGU RĘKI:hala sportowa, stołówka,sklepy,baza noclegowa -każdą
zwymienionych lokacji dzielikilkadziesiąt metrów. Zapomnij, że zPlayers Party
wrócisz taksówką!
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TURNIEJ ODBĘDZIE SIĘW DNIACH 15-16 LUTEGO 2020

15LUTEGO (SOBOTA)

13LUTEGO (CZWARTEK)

16LUTEGO(NIEDZIELA)

15LUTEGO (SOBOTA) !

Agencji Reklamowej BONO.

www.turniejbadmintona.pl

15LUTEGO (SOBOTA)
18.00.
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Organizatorzyzapewniają lotkisyntetyczne. Zawodnicy mogą stosować inne lotki,a przyich wyborze
obowiązuje kolejnośćpodana w komunikacie wydziaługier PZBad.

Rozstawienie do TurniejuGłównego Seniorów nastąpi wyłącznie na podstawie aktualnej, ogólnopolskiej listy
klasyfikacyjnejSeniorów. Rozstawienie w kategoriach „open” odbędzie się na podstawie listyklasyfikacyjnejPZBad.

.
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9) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje,urazy, uszczerbkina zdrowiu
oraz stratymaterialne zawodników biorących udziałw turnieju.

10)Uczestnicy turniejuwyrażają zgodę na publikację swojego wizerunkuna zdjęciach i filmach
dokumentujących przebieg imprezy,które mogą zostać zamieszczonena stronach internetowych
patronów
medialnych, sponsorów,partnerów, patronów i organizatorów tego turnieju.

11) Zawodnicy biorą udziałw zawodach na własną odpowiedzialność, a przesłaniezgłoszeniado turnieju
jest równoznaczne z akceptacją niniejszegoregulaminu.



12LUTEGO(godz. 22.00)TurniejGłówny i TurniejGłówny Seniorów
14LUTEGO(godz. 17.00) TurniejAmatorów (jednakże będziemy szczęśliwi,
jeśli zapiszeszsię najszybciej jak to możliwe)

WWW.TURNIEJBADMINTONA.PL

www.turniejbadmintona.pl

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

WPISOWE (płatne na miejscu przed zawodami)

(tutaj też dostępne linkido dwóch powyższych sposobów przyjmowania zapisów)
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Noclegi wmiejscu rozgrywaniaturnieju.Do dyspozycji zawodnikówoddane są dwie
15-osobowesale zwygodnymi do spania materacami sportowymi(konieczne własne
śpiwory/pościel). Na hali dostępne będą szatniez toaletami i prysznicami.
Zgłoszenia przyjmujemy przezformularz„INFORMACJE DODATKOWE”na stronieinternetowej
www.turniejbadmintona.pl

162PLN/pokójdwuosobowy ze śniadaniem

Śniadanie w formiebufetu
Bezpłatny dostęp do internetu
Bezpłatny, monitorowany parking
Basen. sauna, jacuzzi -dla uczestnikówgratis
Oddalony 300m od hali
Rezerwacja we własnymzakresie na hasło „BABOLATCUP”
www.hoteldobosz.pl; tel.:+4891/4455444HOSPITALITY



Więcej informacji wkrótce.

www.turniejbadmintona.pl

Posiłkize stołówkiznajdującej się na terenie ZespołuSzkół-100metrów od hali, należy
zamówić do dnia 10lutego 2020.Zgłoszeniaprzyjmujemy przezformularz„INFORMACJE
DODATKOWE”na stronieinternetowej www.turniejbadmintona.pl. Odbiór talonów nastąpi
w dniu rejestracji w BiurzeZawodów.
Kosztposzczególnych posiłków:
-ŚNIADANIE -10PLN (sobota i/lubniedziela)
-OBIAD -15PLN (sobota i/lubniedziela)
-KOLACJA -10PLN(sobota)

W restauracji Hotelu DOBOSZuczestnikom turniejuprzysługujerabat na dania zkarty
wwysokości10%. Menu dostępne pod adresem: www.hoteldobosz.eu/menu/

Impreza poturniejowa odbędzie się w dniu 15.02.2020 od godziny 21.00.

PLAYERS PARTY
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-GRUPA BONO

-BENE SPORTACTIVE

-BENESp.J.

SABINA SCHABEK
e-mail: kontakt@turniejbadmintona.pl
nr.tel.: 660775521


