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Szczecin styczeń 2015 

 
Koleżanki i Koledzy Badmintoniści, 
 
 
Jak co roku o tej porze, pragniemy zaprosić do uczestnictwa w jednej z największej imprez 

sportowych organizowanych w naszym mieście od kilkunastu lat.  

 

Ogólnopolski Turniej Badmintona Netto Cup, który odbędzie się w dniach 14-15 marca 2015, 

będzie obchodził już siedemnaste urodziny. To jeden z najstarszych turniejów w naszym kraju.    

I jeden z najliczniej obsadzonych. Przez ostatnie lata turniej rozrastał się w imponującym tempie. 

Z roku na rok przybywa chętnych i co kilka lat przenosimy zawody na coraz to większe hale, 

które zapewnią nam spokojne i sprawne przeprowadzenie turnieju. W ostatnich latach, kiedy to 

frekwencja przekroczyła już 200 zawodników, gościmy na hali ZUTu, na której walczymy aż na 

dziewięciu boiskach.  

 

W minionych latach niejednokrotnie mieliśmy okazję oglądać zmagania medalistów Mistrzostw 

Polski, Europy w różnych kategoriach wiekowych. Zawodnicy przyjeżdżają na nasz turniej z całej 

Polski: od Trójmiasta do Krakowa, od Białegostoku do Jeleniej Góry. Grają także zawodnicy 

spoza naszego kraju: Niemcy, Rosjanie, Francuzi. W tym roku także skierowaliśmy nasze 

zaproszenia do klubów badmintonowych z Rosji, Niemiec, Szwecji i Danii.  

 

Turniej to także promocja badmintona, dzięki doskonałej pracy ludzi mediów. Gości u nas TVP, 

Radio Szczecin, prasa regionalna i branżowa, które zarówno zapowiadają imprezę, jak i ją 

szeroko relacjonują. I właśnie z myślą o ludziach mediów w ramach Netto Cup rozgrywane są co 

roku jako impreza towarzysząca - Mistrzostwa Szczecina Dziennikarzy w badmintonie. 

 

Jak co roku zapewniamy oczywiście sprawne przeprowadzenie zawodów i atrakcyjne nagrody, 

którymi będziemy mogli Was obdarować dzięki hojności naszych wspaniałych sponsorów wśród 

których są między innymi: Netto Polska, e-rakiety, Decathlon, Polar, Ziba, SEC, ZWiK, Fast 

Terminal, Bene Sport. 

 

A w sobotni wieczór czekamy na Was w Cafe Notabene w ośrodku Bene Sport Centrum, gdzie 

odbędzie się tradycyjne Players Party. A czekamy z kolacją, trunkami, muzyką do tańca               

i nagrodami do losowania.   

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w "NETTO CUP". I już dzisiaj zarezerwujcie sobie czas na 

przyjazd do Szczecina w połowie marca 2015 roku. 

 

                                                                                 

   Z badmintonowymi pozdrowieniami 

                                                                                   Krzysztof Bobala, Bogdan Mieżyński 

 
 
 
 



  

szczegóły, galerie i zapisy na nowej stronie – www.nettocup.pl  
 

Nazwa Imprezy – 17. Ogólnopolski Turniej Badmintona NETTO CUP 2015 
 
KATEGORIE TURNIEJOWE: 
Turniej Główny Seniorów (punktacja zaliczana do listy klasyfikacyjnej Seniorów) – rozgrywki w sobotę 
Turniej odbywać się będzie według obowiązującego podziału na kategorie wiekowe według Regulaminu 
Seniorów Badmintona:  
 - gr.0 kobiety (25+) = ur. 1980-1989 
 - gr.0 mężczyźni (30+) = ur. 1980-1984 
 - gr.1 (35+) kobiety i mężczyźni ur. 1975-1979 
 - gr.2 (40+) kobiety i mężczyźni ur. 1970-1974 
 - gr.3 (45+) kobiety i mężczyźni ur. 1965-1969 
 - gr.4 (50+) kobiety i mężczyźni ur. 1960-1964 
 - gr.5 (55+) kobiety i mężczyźni ur. 1955-1959 
 - gr.6 (60+) kobiety i mężczyźni ur. 1950-1954 
 - gr.7 (65+) kobiety i mężczyźni ur. 1945-1949 
 - gr.8 (70+) kobiety i mężczyźni ur. 1940-1944 
 - gr.9 (75+) kobiety i mężczyźni ur. do 31.12.1939. 
 
• turniej rozgrywany we wszystkich rodzajach gier (SM, SK, DM, DK, MX) w każdej kategorii wiekowej przy 

minimalnej ilości 3 zgłoszeń. Przy ilości zgłoszeń mniejszej niż 3 zawodnicy zostają automatycznie 
przepisani do grupy młodszej, 

• zawodnik może grać maksymalnie w 2 rodzajach gier, ale nie w 2 kategoriach wiekowych tego samego 
rodzaju gry, 

• zawodnik starszy może grać w kategorii młodszej, 
• rozstawianie wg Regulaminu Seniorów Badmintona i zgodnie z aktualną ogólnopolską listą 

klasyfikacyjną. 
 

 
 
Turniej Główny Open – rozgrywki w sobotę 
- gra pojedyncza kobiet 
- gra pojedyncza mężczyzn 
- gra podwójna kobiet 
- gra podwójna mężczyzn 
- gra mieszana 
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Turnieje amatorów – rozgrywki w niedzielę 
- turniej amatora w kategorii kobiet open  
- turniej amatora w kategorii mężczyzn do 40 lat  
- turniej amatora w kategorii mężczyzn powyżej 40 lat (urodzeni w 1974 i starsi) 
- deblowy turniej amatora mężczyzn open  
- mikstowy turniej amatora open  
- turniej "Radosnego Amatora"  
 
Turnieje dla dzieci i młodzieży (rozgrywane na hali Bene Sport Centrum) – rozgrywki w niedzielę 
- kategorie w zależności od ilości zgłoszeń 
 
Mistrzostwa Szczecina Dziennikarzy w Badmintonie – rozgrywki w sobotę 
 

 
 
Miejsce i Terminy: 
Gościć nas będzie: Hala Sportowa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego (dawna Politechnika Szczecińska) przy ul. Tenisowej 33 w Szczecinie (9 boisk).  Turnieje dla dzieci i 
młodzieży rozegrane zostaną na trzech boiskach ośrodka Bene Sport Centrum w Szczecinie, ul. Modra 80. 
 
Turniej odbędzie się w dniach 14 – 15 marca 2015 r.:  
13 marca (piątek) – Losowanie Turnieju Głównego (Seniorzy i Open w grach pojedynczych i podwójnych) o godzinie 
9.00 w Bene Sport Centrum. Wyniki losowania i harmonogram gier zostaną opublikowane w piątek do godziny 12.00. 
 
14 marca (sobota) - Turniej Główny Seniorów i Open we wszystkich kategoriach.  
Hala otwarta od 8.30, uroczyste otwarcie i początek gier o 9.30. Gry podwójne od godziny 12.00. 
 
14 marca (sobota) – Players Party – Bene Sport Centrum od godziny 21.00 
 
15 marca (niedziela) - ewentualne finały Turnieju Głównego (jeśli nie zakończy się w sobotę) 
i Turnieje dla amatorów. Losowanie turnieju amatorów (i bezpośrednio po nim gry) odbędzie się w 
niedzielę 16 marca o godzinie 9.00. Turnieje dla dzieci startują o godzinie 10.00 w Bene Sport Centrum. 
 
Mistrzostwa Szczecina Dziennikarzy rozegrane zostaną w sobotę od godziny 17.00. 
 
Regulaminy  „Turniej przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Sportowym i Regulaminem Seniorów 
Badmintona”.  
• Turniej odbywać się będzie systemem grupowo-pucharowym mieszanym – trójkowym pośrednim.  
• Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 21 pkt. (turniej sobotni) 
• Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek po zamknięciu listy zgłoszeń w każdej 

kategorii (nie dotyczy Turnieju Klasyfikacyjnego Seniorów). 
• Każdy uczestnik może zgłosić się maksymalnie do dwóch gier różnego rodzaju. Amatorzy mogą zgłosić się do 

dwóch gier w Turnieju Głównym i dodatkowo występować w Turnieju Amatorów w niedzielę. 
• W grach podwójnych zawodnicy występują w grupie zawodnika młodszego. 
• Organizatorzy zapewniają lotki syntetyczne. Zawodnicy mogą stosować inne lotki w kolejności podanej                   

w komunikacie wydziału gier PZBad. 
• Uczestnicy sędziują sobie własne mecze.  
• Sędzią głównym zawodów jest Kacper Bobala. 
• Rozstawienia do Turnieju Głównego Seniorów wyłącznie na podstawie aktualnej ogólnopolskiej listy klasyfikacyjnej 

Seniorów. Rozstawienie w kategoriach „open” - na podstawie listy klasyfikacyjnej PZBad.  
• Organizatorem turnieju jest Bene Sport Centrum www.benesport.pl i Agencja Reklamowa Bono www.bono.pl.  



  

szczegóły, galerie i zapisy na nowej stronie – www.nettocup.pl  
 

 

 
 
Wpisowe i Nagrody 
Wpisowe wynosi 30,00 PLN za grę pojedynczą i 25,00 PLN od osoby za grę podwójną 
Opłata za Players Party to 35,00 PLN od osoby (w cenie jest catering, napoje, dyskoteka i losowanie nagród). 
 
Zgłoszenia 
W związku z wprowadzeniem komputerowego systemu prowadzenia rozgrywek prosimy kierować zgłoszenia poprzez 
formularz zgłoszeniowy na stronie www.nettocup.pl do środy 11 marca 2015 r. (dotyczy Turnieju Głównego). 
W przypadku jakichkolwiek niejasności lub potrzeby uszczegółowienia prosimy o kontakt bezpośredni: e-mail: 
kontakt@nettocup.pl, bądź na telefon 663 73 23 89 (Krzysztof Bobala) i 602 71 93 31 (Bogdan Mieżyński)  
 
W zgłoszeniu prosimy o podanie:  
- imię i nazwisko  
- rok urodzenia -  bardzo ważne!!!  
- rodzaje gier i kategorię wiekową, w jakiej uczestnik będzie występował (w przypadku gier   
  podwójnych konieczne podanie imienia i nazwiska oraz roku urodzenia partnera) 
- miasto, klub i ewentualnie nr licencji zawodniczej jeśli zawodnik posiada 
 
Zgłoszenia do dnia 11 marca dotyczą tylko uczestników Turnieju Głównego Seniorów i Open w grze 
pojedynczej i podwójnej.  
 
UWAGA! (BARDZO WAŻNE) 
Nie będziemy mogli uwzględnić w losowaniu zgłoszeń do gier pojedynczych i podwójnych Turnieju 
Głównego Seniorów i Open (rozgrywki sobotnie) dokonanych po 11 marca 2015 r. 
 
Amatorów także prosimy o zapisy przez stronę internetową www.nettocup.pl. Amatorzy mogą się 
zgłaszać do wszystkich kategorii do soboty 14 marca do godziny 18.00. Gry podwójne amatorów można 
zgłosić bezpośrednio na hali w niedzielę 15 marca do godziny 12.00. 
 
Zgłoszenia do turnieju dzieci przyjmujemy przez formularz zgłoszeniowy na www.nettocup.pl do 14 
marca do godziny 18.00. Możliwe będzie także zgłoszenie bezpośrednio w Bene Sport Centrum 15 marca 
do godziny 10.00 
 
Koszty przejazdu i pobytu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. 
 
Uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność i ryzyko.  
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Noclegi – UWAGA ZMIANA HOTELU TURNIEJOWEGO! 
 
W związku ze znacznym wzrostem cen w Hotelu Focus w tym roku proponujemy 3 hotele sieci Accor: 

Novotel i Ibis położone w samym centrum miasta (idealna lokalizacja, przy samym przystanku tramwaju numer 8 
jadącego na halę, niedaleko dworca PKP i PKS oraz blisko kultowego Rocker Pub ☺),  Ibis Budget położony nieco 
dalej od centrum miasta, ale bardzo dobrze skomunikowany z halą i z najtańszymi cenami (raczej dla 
zmotoryzowanych). Hasło do rezerwacji – Netto Cup.  

 

Dane adresowe: Hotel Novotel Szczecin, 3 Maja 31, Szczecin, e-mail: H3367@accor.com , tel.: 91 480 14 00,; 

Hotel Ibis Szczecin Centrum, Dworcowa 16, Szczecin, e-mail: H3369@accor.com , tel.: 91 480 18 00;            

Hotel Ibis Budget Szczecin, Cukrowa 2, Szczecin, e-mail: H3428@accor.com , tel.: 91 482 24 66 

 

Hotel Jantar – raczej dla zmotoryzowanych, rzut beretem od Bene Sport Centrum,  

ul. Romera 10; 71-246 Szczecin, tel: (+48) 91 439 42 31, fax:(+48) 91 439 29 70,  

www.hotele-tur.com.pl/0cpoe_informacje_o_hotelu.htm;  hasło do rezerwacji – Netto Cup  

- apartamenty                   140,-/doba/pokój  (normalna cena 189 zł) 

- 1-osobowe LUX z własną łazienką  90,-/dobę/pokój  (normalna cena 130 zł) 

- 1-osobowe z łazienką (na dwa pokoje) 80,-/doba/pokój   (normalna cena 117 zł) 

- 2-osobowe z umywalką     60,-/doba /pokój   (normalna cena 77 zł) 

- wyżywienie - śniadanie          12,-/osoba 

- parking strzeżony dla klientów hotelu  20,-/doba 

 

Dodatkowo jak co roku - Hotelik Szwejk – najbliżej hali, najtańszy, tutaj nie mamy zniżek 

ulica Ku Słońcu 33 w Szczecinie (2 przystanki tramwajem do hali)  

Rezerwacje - Tel. 91/ 889 26 06, Tel. 515 175 539 
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Sklep sportowy i serwis naciągania rakiet  
Na hali przez cały czas trwania turnieju. 
 
Wyżywienie 
Na miejscu możliwość zamawiania posiłków z firmy cateringowej. Będzie też niewielki barek na miejscu na hali. 

 

 

                                   

UWAGA !!! 

w ubiegłym roku wprowadziliśmy dodatkową rywalizację  

 PUNKTACJĘ MIAST 

o Puchar Prezydenta Miasta Szczecina, 

którą wygrał Poznań ex aequo z Sianowem 
Powalczcie o ten tytuł w tym roku. Im więcej osób z Waszego miasta zagra 

w turnieju Netto Cup 2015 tym większa szansa na tytuł.  

 

 


