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19-20.02.2022
MIĘDZYNARODOWY

TURNIEJ BADMINTONA

KOMUNIKAT TURNIEJOWY

SŁOWEM WSTĘPU
Koleżanki i Koledzy Badmintoniści
Jak co roku z wielką przyjemnością zapraszamy na kolejną (tym razem już dwudziestą
trzecią) edycję Międzynarodowego Turnieju Badmintona Babolat Cup, który odbędzie się
w Policach w dniach 19-20 luty 2022.
Ze swojej strony obiecujemy, że zrobimy wszystko, aby nie tylko zagwarantować jak
najlepsze warunki rozgrywek, ale także zapewnić w tych trudnych czasach pełne
bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom.
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 do badmintona, którą otrzymacie w ramach welcome pack-u.
Inni sponsorzy także stanęli na wysokości zadania i przygotowali wiele niespodzianek,
gadżetów i nagród, które prawie każdy wygrywa.
My gwarantujemy halę z dziewięcioma boiskami, wspaniałe medale i jak zawsze, fajną
atmosferę oraz sprawne przeprowadzenie rozgrywek.
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

KATEGORIE
SOBOTA
Turniej główny Seniorów

(punktacja zaliczana do listy klasyfikacyjnej seniorów)

Turniej główny Open

Każdy zawodnik ma obowiązek zapisów przez stronę seniorską:
http://ebadminton.com.pl/tournament

W turnieju Open rozegrane zostaną poniższe rodzaje
gier:

gr.0 kobiety (25+) ur. 1987-1996
gr.0 mężczyźni (30+) ur. 1987-1991
gr.1 (35+) kobiety i mężczyźni ur. 1982-1986
gr.2 (40+) kobiety i mężczyźni ur. 1977-1981
gr.3 (45+) kobiety i mężczyźni ur. 1972-1976
gr.4 (50+) kobiety i mężczyźni ur. 1967-1971
gr.5 (55+) kobiety i mężczyźni ur. 1962-1966
gr.6 (60+) kobiety i mężczyźni ur. 1957-1961
gr.7 (65+) kobiety i mężczyźni ur. 1952-1956
gr.8 (70+) kobiety i mężczyźni ur. 1947-1951
gr.9 (75+) kobiety i mężczyźni ur. 1942-1946
gr.10 (80+) kobiety i mężczyźni ur. do 31.12.1941

gra pojedyncza kobiet
gra pojedyncza mężczyzn
gra podwójna kobiet
gra podwójna mężczyzn
gra mieszana

Turniej rozgrywany we wszystkich rodzajach gier, w każdej kategorii wiekowej przy minimalnej liczbie 3 zgłoszeń.
Przy liczbie zgłoszeń mniejszej niż 3, zawodnicy zostają automatycznie przypisani do grupy młodszej.
Ponadto:
- Zawodnik może grać max. w 2 rodzajach gier ale nie w 2 kategoriach wiekowych,
- Zawodnik starszy może grać w kategorii młodszej,
- Rozstawienie w Turnieju Seniorów wg listy klasyfikacyjnej Seniorów
- Rozstawienie w Turnieju Open natąpi wg oficjalnych list klasyfikacyjnych ogłaszanych przez PZBad

KATEGORIE
NIEDZIELA
Turniej Babolat Skills
Turniej Mistrzów

Turniej Pretendentów

Uczestnik nie może być medalistą oficjalnych MP w ciągu ostatnich
5 lat oraz nie może widnieć na listach klasyfikacyjnych PZBad Elity
i najstarszej grupy juniorskiej.

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
trzech ostatnich edycji turnieju Babolat Cup 2018-2020
.

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+

Kategorie Turnieju Pretendentów:
Kobiety Open i 35+,
Mężczyźni Open i 40+,
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
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.

MIEJSCE ROZGRYWEK
NOWOCZESNA HALA W POLICACH

POPRZEDNIA EDYCJA W OBIEKTYWIE

TERMINARZ
Turniej odbędzie się w dniach 19-20 Lutego 2022
17 lutego (czwartek)
Losowanie turnieju głównego o godzinie 10:00 w Agencji
Reklamowej Bono.
Wyniki losowania zostaną opublikowane w czwartek o
godzinie 15:00
18 lutego (piątek)
Losowanie turnieju Babolat Skills o godzinie 18:00
19 lutego (sobota)
Turniej Główny Seniorów i Open we wszystkich kategoriach.
Hala otwarta od 8:30, uroczyste otwarcie i początek gier o
9:30
20 lutego (niedziela)
Ewentualne finału Turnieju Głównego (jeśli nie zakończy się w
sobotę)
Rozpoczęcie gier w ramach turnieju Babolat Skills o godzinie
9:00

REGULAMIN
(zgodny z regulaminem sportowym PZBAD oraz Regulaminem seniorów badmintona)
1) Turniej odbywać się będzie systemem grupowo-pucharowym
2) Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 21 pkt. (Turniej sobotni)
3) Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek po zamknięciu listy zgłoszeń w każdej kategorii
(nie dotyczy turnieju klasyfikacyjnego seniorów)
4) Każdy uczestnik może zgłosić się maksymalnie do dwóch gier różnego rodzaju. Amatorzy mogą zgłosić się
do dwóch gier w Turnieju Głównym i dodatkowo wystąpić w Babolat Skills w Niedzielę.
5) W grach podwójnych zawodnicy występują w grupie zawodnika młodszego
6) Organizatorzy zapewniają lotki syntetyczne. Zawodnicy mogą stosować lotki inne, a przy ich wyborze obowiązuje
kolejność podana w komunikacie wydziału gier PZBAD
7) Uczestnicy osobiście sędziują sobie własne mecze. Sędzia głównym zawodów jest Kacper Bobala
8) Rozstawienie do turnieju głównego seniorów nastąpi wyłącznie na podstawie aktualnej, ogólnopolskiej listy
klasyfikacyjnej seniorów. Rozstawienia w kategoriach open odbędzie się na podstawie listy klasyfikacyjnej PZBad
9) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy, uszczerbki na zdrowiu oraz straty
materialne zawodników biorących udział turnieju.
10) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów turnieju, patronów medialnych,
partnerów, sponsorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych turnieju zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6
ust.1 lit. a RODO).
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku przez organizatorów turnieju, patronów medialnych, partnerów, sponsorów dla celów
organizacyjnych i promocyjnych turnieju zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j
Dz. U. z 2019 r., poz. 1231).
11) Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność, a przesłanie zgłoszenia do turnieju jest
równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.

ZGŁOSZENIA
Przez stronę Tournament Software - zapisy dostępne dla wszystkich
Przez stronę ebadminton.com.pl - zapisy tylko dla seniorów
Przez stronę turnieju turniejbadmintona.pl - zapisy dostępne dla
wszystkich za pomocą formularza
Zgłoszenia przyjmujemy do
15 lutego (godz. 24:00) Turniej główny open i Turniej główny seniorów
17 lutego (godz.17:00) Turniej Babolat Skills

Jeżeli wysłałeś/wysłałaś zgłoszenie a nie ma Ciebie na liście zadzwoń
pod nr. Tel. 660775521 lub napisz na kontakt@turniejbadmintona.pl
Wpisowe (płatne na miejscu):
40 PLN os. Za grę pojedynczą
40 PLN os. Za grę podwójną

NOCLEGI I WYŻYWIENIE
Ze względu na przepisy sanitarne związane z epidemią
COViD 19 noclegi na hali sportowej nie będą
w tym roku dostępne.

Hotel Dobosz

Wyżywienie

ul. Wróblewskiego 1, 72-010 Police

Posiłki ze stołówki znajdującej się na terenie Zespołu
Szkół - 100 metrów od hali, należy zamówić do
dnia 16 lutego 2022.
Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz „INFORMACJE
DODATKOWE” na stronie internetowej
www.turniejbadmintona.pl.
Odbiór talonów nastąpi w dniu rejestracji
w Biurze Zawodów.

Koszt noclegu:
153 zł/pokój jednoosobowy ze śniadaniem
180 zł/pokój dwuosobowy ze śniadaniem
Śniadanie w formie bufetu
Bezpłatny dostęp do internetu
Bezpłatny, monitorowany parking

Koszt obiadu:

Basen. sauna, jacuzzi -dla uczestników gratis
Oddalony 300m od hali
Rezerwacja we własnym zakresie na hasło „BABOLAT CUP”
www.hoteldobosz.pl; tel.:+48 91/44 55 444

-OBIAD (zupa i drugie danie - 25 PLN
(sobota i/lub niedziela)

POPRZEDNIA EDYCJA W OBIEKTYWIE

KONTAKT

Organizatorzy
Grupa Bono
Stowarzyszenie Bene Active
Bene Sp. J.
Kontakt
Sabina Schabek
e-mail: kontakt@turniejbadmintona.pl
nr. tel.: 660 775 521

