Regulamin
Grand Prix Konstancina-Jeziorny w Badmintona
1. Organizator: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie oraz Victor
Polska Cezary Gutowski.

2. Miejsce rozgrywek: GOSiR Konstancin-Jeziorna, ul. Żeromskiego 15 (wejście od ul.
Piasta).

3. Cel Grand Prix Konstancina-Jeziorny:

-

upowszechnianie badmintona wśród mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna,

- promocja i propagowanie aktywnego spędzenia czasu wolnego oraz zdrowego stylu
życia,

- wyłonienie zwycięzców turnieju,
- integracja społeczności lokalnej.
4. Terminy: 19.09, 17.10, 21.11, 12.12.2020 (terminy na rok 2021 podane będą po czwartej
kolejce).

5. Harmonogram gier:
godz. 09:30 dzieci,
godz. 12:00 gry pojedyncze mężczyzn,
godz. 14:00 gry pojedyncze kobiet,
godz. 14:30 gry podwójne mężczyzn,
godz. 15:30 gry podwójne kobiet,
godz. 16:30 gry mieszane.

6. Zapisy będą przyjmowane po przesłaniu zgłoszenia do gry do piątku do godz. 22.00 na
adres e-mail: michal@mbaranowski.eu lub telefon kom. +48 504 001 314 - w zgłoszeniu
należy podać imię, nazwisko i numer telefonu, a w przypadku zawodników, którzy nie brali
jeszcze udziału w organizowanym przez nas turnieju, również szacowany stopień
zaawansowania lub w dniu turnieju.

7. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty za udział w turnieju w wysokości: turniej
w kategorii dzieci – 10 zł, turniej dorosłych: 20 zł od osoby za każdą grę, bezpośrednio
przed zawodami. Mieszkańcy Konstancina po okazaniu Konstancińskiej Karty Mieszkańca
otrzymują zniżkę w wysokości 10%.

8. Turniej rozgrywany jest w kategorii mężczyźni, kobiety, dzieci:
a) gry pojedyncze - mężczyźni A, B, C i kobiety A, B,
b) gry podwójne - mężczyźni A, B i kobiety,
c) dzieci Kat. U10, U15.

Kat. A – zawodnicy zaawansowani,
Kat. B – zawodnicy średniozaawansowani,
Kat. C – zawodnicy początkujący,
Kat. U10 – dzieci poniżej dziesiątego roku życia,

Kat. U15 – dzieci poniżej piętnastego roku życia.

9. Gry rozgrywane będą na 6 kortach głównych, przy większej liczbie zgłoszonych
zawodników – dodatkowo na dwóch kortach do gier pojedynczych (treningowych).

10. Skład każdej grupy – maksymalnie 12 zawodników / par - ustalany będzie po zamknięciu
listy na podstawie aktualnego rankingu, awansów i spadków z poprzedniej grupy lub dzikiej
karty organizatora.

11. Turniej rozgrywany jest systemem grupowo-pucharowym lub każdy z każdym w zależności
od ilości zawodników / par. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów do 15 pkt
lub 21 (w zależności od liczby zgłoszeń), przy stanie w setach 1:1, set trzeci rozgrywany jest
do 7 pkt.

12. Zawodnicy zajmujący I i II miejsce w swojej grupie awansują grupę wyżej, natomiast
zawodnicy dwa ostatnie miejsca w danej grupie spadają grupę niżej. W szczególnych
przypadkach osoba przegrywająca dany turniej może nie spaść, a wygrywająca
nie awansować do wyższej grupy – np. gdy liczba grup zostaje zmieniona w porównaniu
do poprzedniej kolejki. Organizator ma prawo do zakwalifikowania zawodnika do grupy
wyższej lub niższej niż to wynika ze średniej z dwóch ostatnich kolejek.

13. Zawodnicy sędziują swoje mecze sami.
14. Kolejność w grupie ustalona będzie następująco:

- liczba wygranych meczów,
- różnica wygranych i przegranych setów,
- liczba wygranych setów,
- różnica zdobytych i straconych "małych" punktów,
- bezpośredni pojedynek.
15. Zawodnicy z przedostatniego miejsca w grupie traktowani są, jakby zajęli pierwsze miejsce
w grupie niższej. Zawodnicy z ostatniego miejsca w grupie traktowani są jakby zajęli drugie
miejsce w grupie niższej. Zawodnik, który zajął pierwsze miejsce w grupie "najwyższej"
otrzymuje 300 punktów rankingowych, a następni o 5 pkt mniej (295, 290 itd.).

16. O miejscu w rankingu decydować będzie suma punktów zdobytych w turniejach w danym
sezonie (suma punktów rankingowych). Punkty rankingowe z dwóch najsłabszych dla
danego zawodnika turnieju nie będą brane pod uwagę.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty
leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach.

18. Organizator ma obowiązek nie dopuścić do gry zawodników, którzy są pod wpływem
alkoholu lub innych używek.

19. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na sali lub w szatniach.
20. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na osobach
lub mieniu przez siebie.

21. Turnieje rozgrywane są lotkami syntetycznymi Victor (za porozumieniem obu stron inną
lotką syntetyczną lub piórową), oprócz I ligi – pierwszeństwo ma lotka piórowa!
Organizator zapewnia tylko lotki syntetyczne Victor !

22. Nagrody indywidualne według możliwości organizatora będą przyznawane na koniec
ostatniej kolejki turnieju.

