
Otwarty Mikołajkowy Turniej Badmintona dla Kobiet o tytuł 

Mistrzyni Helu 2014 w grze pojedynczej 

 

REGULAMIN 

 

1. Cel: 

Promocja miasta Helu 

Popularyzacja badmintona wśród mieszkańców w Helu poprzez rywalizację sportową; 

Promowanie aktywności ruchowej ze specjalnością badmintona wśród osób o różnym stopniu 

zaawansowania sportowego; 

Rozpropagowanie badmintona jako dyscypliny możliwej do uprawiania przez osoby z różnych grup 

wiekowych; 

  

2. Organizator: 

Urząd Miasta Helu 

  

3. Współorganizator: 

Miejski Zjednoczony Klub Sportowy Hel  

 

4. Termin i miejsce: 

Turniej odbędzie się 06.12.2014 roku od godzinny 14.30 (SOBOTA) w Miejskiej Hali Sportowo – 

Widowiskowej w Helu  

  

5. Uczestnictwo: 

Do uczestnictwa w turnieju dopuszcza się także uczniów gimnazjum i liceum; 

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w turnieju po podpisaniu przez rodzica, opiekuna prawnego 

oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry; 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników 

podczas trwania zawodów;  

Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność i ubezpiecza się we własnym zakresie; 

Każdy uczestnik turnieju powinien posiadać własną rakietę do badmintona; organizator zapewnia lotkę; 

Zawodników obowiązuje strój sportowy i obuwie zmienne; 

Udział w turniejach jest możliwy po opłaceniu (wejściówki) zgodnie z cennikiem hali; 

Osoby posiadające karnet (badminton) uczestniczą w turnieju BEZPŁATNIE; 

 

6. System rozgrywek: 

Mecze rozgrywane będą systemem do dwóch wygranych setów (do 21 punktów) uzyskując 

przynajmniej 2 punkty przewagi; 

Jeżeli strony osiągną wynik 29:29 to seta wygrywa zawodnik zdobywający pierwszy 30 punkt;  

W przypadku remisu 1:1 po dwóch setach aby wygrać trzeciego decydującego seta zawodnik musi 

zdobyć 15 punktów. Punkt ostatni 15 jest punktem kończącym;  

Strona wygrywająca seta serwuje jako pierwsza w następnym secie; 

Po zakończonym meczu zawodnik zwycięskiego meczu zgłasza wynik spotkania; 

Losowanie przeprowadza Organizator w dniu zawodów po potwierdzeniu uczestnictwa przez 

zawodników (10 minut przed rozpoczęciem zawodów);  



Organizator podczas trwania turnieju przewiduje dla zawodniczek z trzeciego i kolejnego miejsca  

w grupie TURNIEJ POCIESZENIA, które nie zakwalifikowały sie do turnieju głównego.  

 

7. Punktacja 

Zawodniczka wygrywająca mecz 2:0 otrzymuje 3 pkt 

Zawodniczka przegrywająca mecz 0:2 otrzymuje 0 pkt 

Zawodniczka wygrywająca mecz 2:1 otrzymuje 2 pkt 

Zawodniczka przegrywająca mecz 1:2 otrzymuje 1 pkt 

 

O kolejności zajętych miejsc decyduje suma wszystkich punktów zdobyta w turnieju 

 

8. Sędziowie: 

Organizator nie przewiduje wystawienia sędziów lotkowych, serwisowych i liniowych, za przebieg 

każdego meczu odpowiedzialny będzie w całości organizator prowadzący zawody; 

  

9. Nagrody: 

W zależności od pozyskania sponsora możliwe są dodatkowe nagrody rzeczowe; 

Za zajęcie I miejsca organizator przewiduje (puchar, medal, dyplom) 

Za zajęcie II, III miejsca organizator przewiduje (medal i dyplom) 

Za pozostałe miejsca organizator przewiduje dyplomy uczestnictwa  

 

10. Zapisy: 

Zgłoszenia imienne przyjmuje Norbert Górski do dnia 05 grudnia 2014 w dwóch formach: 

 telefonicznie kom.: 694-533-389 

 mailowo: n.gorski@gohel.pl 

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer telefonu; 

Uczestnicy są zobowiązani potwierdzić swój udział na 10 minut przed rozpoczęciem turnieju; 

  

11. Postanowienia organizacyjne: 

Każda zawodniczka zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu pod groźbą 

dyskwalifikacji; 

Przed meczem każda para ma prawo do 2 minutowej rozgrzewki; 

Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada; 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry; 

Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania ze zdjęć z wizerunkiem uczestników zawodów  

w celach promocyjno – marketingowych; 
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