
Regulamin 

III Ogólnopolski Turniej Seniorów Badmintona 

„ZDĄŻYĆ PRZED LOTKĄ”  
 

1. CELE: 

• Popularyzacja badmintona 

• Integracja środowiska seniorów 

• Propagowanie aktywnego wypoczynku 

• Promocja Gminy Sianów 

 

2. ORGANIZATORZY: 

Marcin Grzywacz, Magdalena Grzywacz 

PATRONAT: Burmistrz Gminy i Miasta w Sianowie 

 

Osoba odpowiedzialna za organizację turnieju: 

Marcin Grzywacz, tel. +48 509 964 755, e-mail: zpmgrzywacz@interia.pl 

 

3. TERMIN: 

18-19.03.2017 r. 

 

4. MIEJSCE: 

Hala Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie, ul. Dworcowa 26a 

Liczba boisk: 7 (rolety na oknach). 

 

5. PROGRAM: 

• sobota, godz. 9:00 - rozpoczęcie gier zgodnie z planem zamieszczonym na witrynie 

internetowej http://eBadminton.com.pl/ 

• niedziela, godz. 9:00 - ewentualne dokończenie gier 

 

6. KATEGORIE WIEKOWE: 

• gr.0 kobiety (25+) ur. w 1991 i starsze 

• gr.0 mężczyźni (30+) ur. w 1986 i starsi 

• gr.1 (35+) kobiety i mężczyźni ur. 1977-1981 

• gr.2 (40+) kobiety i mężczyźni ur. 1972-1976 

• gr.3 (45+) kobiety i mężczyźni ur. 1967-1971 

• gr.4 (50+) kobiety i mężczyźni ur. 1962-1966 

• gr.5 (55+) kobiety i mężczyźni ur. 1957-1961 

• gr.6 (60+) kobiety i mężczyźni ur. 1952-1956 

• gr.7 (65+) kobiety i mężczyźni ur. 1947-1951 

• gr.8 (70+) kobiety i mężczyźni ur. 1942-1946 

• gr.9 (75+) kobiety i mężczyźni ur. 1937-1941 

• gr.10 (80+) kobiety i mężczyźni ur. do 31.12.1936 

 

7. SYSTEM ROZGRYWEK: 

a. grupowo-pucharowy trójkowy we wszystkich grach; 

b. turniej rozgrywany we wszystkich rodzajach gier (pojedyncza mężczyzn, pojedyncza 

kobiet, podwójna mężczyzn, podwójna kobiet, mieszana) w każdej kategorii wiekowej przy 

minimalnej liczbie 3 zgłoszeń. Przy liczbie zgłoszeń mniejszej niż 3, zawodnicy zostają 

automatycznie przepisani do grupy młodszej; 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FeBadminton.com.pl%2F&h=ATNOc4zYUDjDmPNdYztF9jvanNjeAMeMNe5ASzp2skP7e9B9SAo8MoktHlgcONwszPr_VgYQLQIT1M13yGJiWzEQP40cPohhTJ5CdOmD11UaMKtb6JLfHVFyeC6-M2q9dv2Fyg&enc=AZNQ49ayZHepXaNve8QZdQa5_EX2QMg5WRbxwzr_BnnYyY_Is8LVcGMCwD35oASj1ME&s=1


c. zawodnik może grać maksymalnie w 2 rodzajach gier, ale nie w 2 kategoriach wiekowych 

tego samego rodzaju gry; 

d. zawodnik starszy może grać w kategorii młodszej; 

e. rozstawianie wg Regulaminu Seniorów Badmintona i zgodnie z aktualną ogólnopolską listą 

klasyfikacyjną seniorów; 

f. mecz o trzecie miejsce będzie rozgrywany; 

g. wszystkie mecze z udziałem sędziów boiskowych. 

 

8. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

a. data urodzenia zgodna z pkt. 6; 

b. terminowe zgłoszenie do gier; 

c. opłacenie wpisowego: 30 zł za grę pojedynczą, 30 zł za grę podwójną od zawodnika; 

d. posiadanie aktualnych badań sportowo-lekarskich albo złożenie oświadczenia 

potwierdzonego podpisem uczestnika o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w 

turnieju; 

e. posiadanie przepisowego sprzętu (w tym lotek) i ubioru sportowego. 

 

9. ZGŁOSZENIA DO GIER: 

a. zgłoszenia do wszystkich gier należy składać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na 

witrynie internetowejhttp://eBadminton.com.pl/  

b. zawodnicy zgłaszający się do turnieju są obowiązani podać: 

• imię i nazwisko, rok urodzenia, rodzaj gry, partnerów do gier podwójnych; 

• oraz ewentualnie mogą podać: deklarację gry w młodszej kategorii wiekowej, wniosek o 

dodatkowe rozstawienie bezklubowe, inne informacje (np. numer telefonu). 

 

10. TERMIN ZGŁOSZEŃ DO GIER: 

14.03.2017 r. (wtorek) godz. 22:00 

 

11. PUBLIKACJA LOSOWANIA I PLANU GIER: 

16.03.2017 r. (czwartek) godz. 12:00 

 

12. SĘDZIA GŁÓWNY: 

Marek Krawczyk, nr 314, e-mail: mmkrawczyk@wp.pl , tel. 603 939 952 

 

13. WYNIKI TURNIEJU: 

wliczane do listy klasyfikacyjnej seniorów. 

 

14. NAGRODY: 

Za zajęcie 3 pierwszych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych medale i nagrody 

finansowe (vouchery). 

 

15. ZAKWATEROWANIE: 

- Dom Gościnny Rutikal  

ul. Łubuszan 8a, 76-004 Sianów, tel./fax. +48 (94)3115181 

nocleg ze śniadaniem 56 zł/ os. (http://gosciniecrutikal.pl/)  

- Gościniec pod Kłosem  

Kłos 22A, 76-004 Sianów, tel. 94 318 65 37 

cena 60 zł/ osobodoba ze śniadaniem (http://www.podklosem.afr.pl/)  

- Rajska WYSPA 

ul. Łubuszan 70, 76-004 Sianów, tel. 600 482 852 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FeBadminton.com.pl%2F&h=ATPshYyjMJA0fEUZugY40o0tahhEnGmCHlQTIIYA-lJrhsWvkFogPdq3hkkMq9A0SKVO_VLqq1djR4A6iEgskaHIdPAollq1x8sSzSq4e8P91rBxhRif8a1fpL7uZ2c47EsD_A&enc=AZPABA064yZPdArjmgmsiVSIFGWm2ZcJSkB3-tgQ3dzCzLXih09wudQTPU02t2KVH88&s=1
https://www.facebook.com/DomGoscinnyRutikal/
http://gosciniecrutikal.pl/
https://www.facebook.com/podklosem/
http://www.podklosem.afr.pl/
https://www.facebook.com/Rajska-WYSPA-1701795146727591/


1 nocleg 40 zł/os. (śniadanie 15 zł), przy dwóch noclegach – 50 zł/os. ze śniadaniem 

(http://www.rajskawyspa.pl/)  

 

Ponadto można skorzystać z bazy noclegowej pobliskich miejscowości nadmorskich (Łazy, 

Unieście, Mielno). 

 

16. WYŻYWIENIE: 

Na hali będzie funkcjonował sklepik z napojami ciepłymi i zimnymi, przekąskami. 

Istnieje możliwość zamówienia dowozu posiłku na halę. 

 

17. WIECZOREK INTEGRACYJNY: 

Dom Gościnny RUTIKAL, ul. Łubuszan 8a (duża sala), godz. 21.00 (kolacja, przekąski, 

zabawa z DJ). Koszt udziału w wieczorku - 60 zł od osoby. W trakcie imprezy dodatkowe 

niespodzianki! 

Zgłoszenia na adres mailowy: mng8@interia.pl (Magdalena Grzywacz) do 14.03.2017 r.  

 

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

a. turniej przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Seniorów Badmintona i Regulaminem 

Sportowym PZBad; 

b. w sprawach spornych decyduje sędzia główny Marek Krawczyk. 

 

19. PATRONAT MEDIALNY / PARTNERZY: 

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie 

Yonex Polska 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Wanda i Stanisław Grzywacz  

GLOBMETAL Sianów 

Gospodarstwo Rybackie DADOŃ 

Dajar sp. z o.o.  

POLRYB Sp. z o.o. Maszkowo 

GANC IZOLACJE Sp. z o.o. 

Matysz-Drew Tartak Skibno  

Sian-Ryb Wędzarnia Ryb 

MERKURIER Usługi Transportowe 

MAKROWENT Maciej Mazurek 

Arka Sp.j. 

ADT Europe Group Sp. z o.o. Sp. K. 

Telewizja MAX Koszalin 

Video - Marek Jackowski 

Foto - Waldemar Kosowski  

 

20. UWAGI ORGANIZATORA: 

a. TURNIEJOWA PRZYCHODNIA Spondylus (bezpłatne przesiewowe badania stóp oraz 

konsultacje podologiczne i rehabilitacyjne; masaż kręgosłupa; konkurs z nagrodami na 

najmniejszą i największą stopę)  

b. LOTERIA FANTOWA na rzecz Sianowskiej Fundacji Jesteśmy Razem, która zajmuje się 

w szczególności pomocą chorym i potrzebującym. 

c. JAZDA PRÓBNA autami Mercedes, udostępnionymi przez firmę Mojsiuk. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rajskawyspa.pl%2F&h=ATMZwmiFLwLLio-3y81ebE1c1RzakM8o880snwuTKBg4Qyf69fxCWlCfDWvR-wFg5QMEzf6i2ntAGKsphVj8BpAmfMnOCUH9wGr2KKDznuAwLgQmvxwXIIdsB35yILYrT1y8kg&enc=AZOqVyavNoMpi0_JqJkdsKkurb-bbv1RJOY6TxZMXTEOgFe4t2qmWs1xjDA_UpHkUAo&s=1

