
           
 

 
 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

NARODOWE DNI BADMINTONA „100-LECIE NIEPODLEGŁEJ” 
Turniej Seniorów  

 
 
1. ORGANIZATORZY: 

FUNDACJA NARODOWY BADMINTON www.narodowybadminton.pl 
Osoba odpowiedzialna za organizację turnieju:  
MIROSŁAW ADAMCZYK ; m.adamczyk@narodowybadminton.pl ; telefon : 606 935 553 
 

2. TERMIN: 
8-11 SIERPIEŃ 2019 

3. MIEJSCE: 
Hala Widowiskowo- Sportowa Spodek  
Aleja W. Korfantego 35, 40-005 Katowice 
Liczba boisk: 12          Uwagi: Hala z lodowiskiem 

 
4. PROGRAM:        

 8 sierpień –  czwartek -  rozpoczęcie gier godzina 16:00 

 9-10 sierpień– piątek-sobota  – gry w godzinach 9:00-20:00 

 11 sierpień - ewentualne dokończenie gier 
 
5. KATEGORIE  

 Seniorzy – wszystkie dostępne w turniejach seniorów 
 
6. SYSTEM ROZGRYWEK: 

a. System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń i będzie zapewniał maksymalnie dużą ilość gier 
możliwą do rozegrania 

b. zawodnik może grać w 2 rodzajach gier, ale nie w 2 kategoriach wiekowych tego samego rodzaju gry; 
c. rozstawianie wg ostatniej dostępnej listy seniorów 

 
7. WPISOWE 
       120,00 PLN ( niezależnie od ilości gier) 
 
8. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

a. posiadanie aktualnych badań sportowo-lekarskich lub oświadczenie o stanie zdrowia 
b. posiadanie przepisowego sprzętu (w tym lotek) i ubioru sportowego. 
c.  

9. ZGŁOSZENIA DO GIER: 
a. zgłoszenia seniorów za pomocą formularza na stronie www.narodowybadminton.pl 
b. konieczne jest podanie rozmiaru koszulki 

 
10. TERMIN ZGŁOSZEŃ DO GIER: 

Do 15 lipca 2019  ( poniedziałek ) godz. 22:00 dla zawodników nie grających w MŚ Seniorów 
Do 07 sierpnia 2019  ( środa ) godz. 20:00 dla zawodników grających w MŚ Seniorów  
W dniu 07 sierpnia 2019  ( środa ) w godzinach 16.00 – 20.00 na terenie hali czynne będzie biuro zawodów dla 
zawodników grających w MŚ Seniorów  

 
11. PUBLIKACJA LOSOWANIA I PLANU GIER: 

8 sierpień  ( czwartek ) godz. 11:00 www.narodowybadminton.pl 
 
12. SĘDZIA GŁÓWNY: 

Piotr Skrzek : skrzek.piotr04@gmail.com ; telefon 606 227 389 
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13. NAGRODY: 

Bony na zakup sprzętu sportowego MAXX o wartości : 
1 m-ce gra pojedyńcza  150,00 PLN                   2 m-ce gra pojedyńcza  75,00 PLN  
1 m-ce gra podwójna  200,00 PLN   (para)        2 m-ce gra podwójna  100,00 PLN (para) 
3 m-ca gra pojedyńcza i podwójna drobny sprzęt sportowy np. skarpety 
Każdy uczestnik otrzymuje grawerowany , pamiątkowy medal oraz okazjonalną koszulkę sportową. 
 
14. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: 
          Istnieje możliwość rezerwacji noclegów na osiedlu akademickim Uniwersytetu Śląskiego  w cenie  45,00 /osobo-dzień 

          oraz obiadów w cenie 27,00  ( wyżywienie na terenie Hali Widowiskowo- Sportowa Spodek ) 
turnieju) 
UWAGA !  Chętni do skorzystania z powyższych świadczeń zobowiązani są do przesłania zapotrzebowania (ilość noclegów , 
ilość obiadów) na adres organizatora m.adamczyk@narodowybadminton.pl) w nieprzekraczalnym terminie 29 VI 2019r. 
 
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Turniej przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Sportowym PZBad i Regulaminu Seniorów . W sprawach 
spornych decyduje sędzia główny Piotr Skrzek.  

 
16. INNE POSTANOWIENIA: 

Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na publikację swojego imienia, nazwiska, daty urodzenia w rankingu seniorów 
oraz wizerunku na zdjęciach i filmach dokumentujących przebieg imprezy, które mogą zostać zamieszczone na stronach 
internetowych patronów medialnych, sponsorów, partnerów, patronów i organizatorów tego turnieju.  
  
17. SPONSORZY i PARTNERZY: 

Projekt współfinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki 
Sponsor MAXX  Polska  
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