REGULAMIN
Turniej Badmintona

1. Organizatorzy:
Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji

2.Cel zawodów:
Popularyzacja gry w Badmintona,
Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji,

3. Termin i miejsce:
17.10.2020 r., godzina 10:00
Hala namiotowa TCSiR (Rolkowisko), ul Wojska Polskiego 28a

4. Kategorie:
Kobiety OPEN
Mężczyźni OPEN

5.Uczestnictwo:
W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni, którzy ukończyli 18 lat.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do wydrukowania i dostarczenia własnoręcznie podpisanego
oświadczenia z informacją określającą stan zdrowia ( załącznik nr 2)
Udział w zawodach jest bezpłatny

6. Zgłoszenia:
Zapisy tylko przez stronę www.elektronicznezapisy.pl do dnia 15.10.2020 r do godziny 14:00
Brak możliwości zapisania się w dniu zawodów

7. Sposób przeprowadzenia zawodów:
W zawodach obowiązują przepisy PZBad oraz niniejszy regulamin.
Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów
Sety rozgrywane do 11 pkt (2 pkt. przewagi)
System rozgrywek uzależniony od ilości zawodników

8. Punktacja:
Mecze punktowane są w następujący sposób:
Zwycięstwo 2:0 - 3 pkt,
Zwycięstwo 2:1 - 2 pkt,
Za przegraną 1:2 - 1 pkt.
Za przegraną 0:2 - 0 pkt..
O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów;
W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje:
1) wynik bezpośredniego spotkania,
2) lepsza różnica punktów w całym turnieju,
3) większa liczba zdobytych punktów,
4) dogrywka – 1 set do 7 pkt bez prawa do podwyższania (tylko w przypadku miejsc 1-3)

9. Postanowienia końcowe:
Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste zawodników podmienione lub zaginione w trakcie trwania
imprezy.
Każdego uczestnika turnieju obowiązuje obuwie sportowe,
W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub za prośbą
organizatora ma prawo do dyskwalifikacji zawodnika,
Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny,
Na terenie hali sportowej, na którym rozgrywany jest turniej obowiązuje całkowity zakaz
spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych,
Za szkody pozostawione na terenie hali sportowej (w szczególności w szatniach) odpowiada
zawodnik,
W sprawach turnieju można kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15 pod nr tel.
501 – 730 – 577 Andrzej Gołembiewski
Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator.
Każdy uczestnik zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na
wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z RODO przez
organizatora oraz w kanałach dystrybucji elektronicznej i lokalnych mediach zgodnie z treścią
dołączonego do niniejszego Regulaminu załącznika nr 1,
Przyjmuje się, że zawodnicy oraz rodzice/opiekunowie znają i akceptują treść regulaminu,
W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie

10. Dodatkowe ZASADY BEZPIECZEŃSTWA związane z COVID-19
 GRA BEZ KIBICÓW
 rezygnacja z „podawania sobie ręki”
 Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą),
 Zachowanie dystansu społecznego,
 Korzystanie z tych samych lotek podczas jednego meczu

