Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Elblągu

REGULAMIN
GRAND PRIX ELBLĄGA W BADMINTONIE
1. CEL
Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Elbląga i okolic,
popularyzacja badmintona. Zawody mają charakter wyłącznie rekreacyjny i czysto
amatorski.
2. ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.
3. MIEJSCE i TERMIN
Hala sportowa IV Liceum Ogólnokształcącego, ul. Sienkiewicza 2 w Elbląg.
Zgłoszenia przyjmowane będą w godzinach 8:00 – 8:45. Pierwsze gry godz. 9:00.
•
•
•
•
•
•
•
•

I turniej 24.09.2017 r. (niedziela)
II turniej 08.10.2017 r. (niedziela)
III turniej 05.11.2017 r. (niedziela)
IV turniej 10.12.2017 r. (niedziela)
V turniej 14.01.2018 r. (niedziela)
VI turniej 11.02.2018 r. (niedziela)
VII turniej 11.03.2018 r. (niedziela)
Indywidualne Mistrzostwa Elbląga w Badmintonie – 08.04.2018 r. (niedziela)

4. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do uczestnictwa
w danym turnieju, po uiszczeniu opłaty startowej.
5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA
Cykl Grand Prix zostanie przeprowadzony w siedmiu turniejach klasyfikacyjnych, w
trzech kategoriach rozgrywkowych:
- kat. do 39 lat
- kat. powyżej 40 lat
- kat. kobiet
- debel
- mixt
O kategorii wiekowej decyduje rocznik urodzenia w momencie rozpoczęcia cyklu.
Za udział w każdym turnieju zawodnicy otrzymują punkty wg schematu:
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1 miejsce 40 pkt., 2 miejsce 38 pkt., 3 miejsce 36 pkt. itd. Do punktacji generalnej
wliczone będzie sześć najlepszych wyników (oprócz Indywidualnych Mistrzostw
Elbląga). Brak uczestnictwa liczony jest jako zero punktów w klasyfikacji i będzie
zaliczony jako najsłabszy wynik. W przypadku zajęcia miejsc ex equo w klasyfikacji
generalnej o ostatecznej kolejności decyduje ilość wyższych miejsc w
poszczególnych turniejach.
System rozgrywek jest ustalany każdo razowo przez Sędziego Głównego w
zależności od ilości zawodników zgłoszonych do danego turnieju.
Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów, do 15 punktów każdy w grze
pojedynczej i 11 punktów w grze podwójnej.
Podsumowanie cyklu Grand Prix nastąpi podczas Indywidualnych Mistrzostw
Elbląga w Badmintonie.
6. FINANSOWANIE
Koszta organizacyjne pokrywa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Koszta
uczestnictwa pokrywają zawodnicy. Opłata wpisowa do każdego turnieju wynosi 5
zł od uczestnika w grze pojedynczej oraz 10 zł od pary w grach podwójnych.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.
Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność, organizator
nie ubezpiecza zawodników od NNW.
Za zniszczenia dokonane na obiektach sportowych odpowiadają zawodnicy.
Szatanie prosimy traktować jako przebieralnie. Za rzeczy wartościowe
pozostawione w szatniach organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Za rażące naruszenia niniejszego regulaminu lub niesportowe zachowanie
organizator może zdyskwalifikować zawodnika z całego cyklu GP.
Wyniki zawodów oraz galerie zdjęć będą publikowane na stronie
www.mosir.elblag.eu oraz w elbląskich mediach.
Organizator
Dział Organizacji Imprez
MOSiR
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