REGULAMIN
V Zimowego Turnieju Badmintona
1. Organizatorzy


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie

2. Cel


Popularyzacja badmintona wśród dzieci i młodzieży.



Promocja aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży.

3. Termin i miejsce zawodów


Turniej odbędzie się 14.02.2018 r. (środa) w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR w Staszowie przy
ul. A. Mickiewicza 40. Początek zawodów o godz. 14.00.

4. Uczestnictwo


Udział w turnieju jest bezpłatny.



Kategorie wiekowe :



szkoła podstawowa,



gimnazjum+ kl VII,



szkoła ponadgimnazjalna.



Prowadzona będzie osobna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców.



Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do posiadania ważnej legitymacji szkolnej, listy
imiennej uczniów potwierdzonej przez dyrektora szkoły oraz pisemną zgodę rodziców uprawniającą
do uczestnictwa w zawodach sportowych.



Każda grupa musi mieć jednego Opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas całego
turnieju. Trener/Opiekun drużyny musi posiadać komplet dokumentów, o których mowa powyżej.



Każdy uczestnik turnieju powinien posiadać własną rakietę oraz strój sportowy, obowiązuje obuwie
zmienne sportowe nierysujące powierzchni. Organizator zapewnia lotki.



Organizator ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy swoją grą lub zachowaniem stanowią
zagrożenie dla innych uczestników.

5. Przepisy gry


Turniej będzie rozgrywany systemem zapewniającym każdemu uczestnikowi rozegranie minimum
2 gier.



W zależności od liczby uczestników turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym lub grupowopucharowym.



Losowanie par turniejowych lub podział na grupy przeprowadza Organizator w dniu zawodów po
potwierdzeniu uczestnictwa przez zawodników.



Mecze rozgrywane są do wygrania dwóch setów, każdy set do 11 punktów.



Obowiązują zasady gry zgodne z przepisami PZB.



W przypadku rozgrywek w grupach końcową kolejność ustala się na podstawie następujących
kryteriów:


liczba wygranych meczów.



liczba wygranych setów.



wynik bezpośredniego pojedynku.



liczba zdobytych małych punktów.



liczba straconych małych punktów.

6. Sędziowie


Organizator nie przewiduje wystawienia sędziów lotkowych, serwisowych i liniowych. Za przebieg
każdego meczu odpowiedzialny będzie w całości sędzia prowadzący.



Jeśli zajdzie taka potrzeba, zawodnik wygrywający mecz na danym korcie pełni funkcję sędziego
prowadzącego w następnym meczu na tym korcie.



Wszyscy sędziowie prowadzący podlegają sędziemu głównemu.

7. Nagrody


Zawodnicy (zawodniczki), którzy zajmą miejsca I-III otrzymają medale.

8. Postanowienia końcowe


Opiekun odpowiada za zachowanie i bezpieczeństwo swoich zawodników.



Za rzeczy pozostawione w szatni oraz hali sportowej organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.



Wszelkie sprawy nie objęte regulaminem należą do interpretacji organizatorów i będą rozstrzygane
w dniu zawodów.



Organizatorzy

zastrzegają

sobie

prawo

do

nieodpłatnego

wykorzystywania

materiałów

audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych,
wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i
promocyjnych.

