
Mistrzostwa Bytomia w Badmintonie 13 listopada 2019 r. 
 

I. CEL ZAWODÓW 

 

1. Popularyzacja aktywnej formy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Wyłonienie najlepszego 

zawodnika/zawodniczki w Bytomiu w badmintonie.  

 

II. TERMIN, MIEJSCE I ZGŁOSZENIA 

 

1. Zawody odbędą się w dniu 13 listopada 2019 r. (środa) w Hali na Skarpie.  

2. Zgłoszenia indywidualne do kategorii OPEN przyjmowane będą w biurze zawodów w Hali na 

Skarpie w godzinach 16.00 - 16.45 (w dniu zawodów).  

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach robią to na własną odpowiedzialność. Każdy 

uczestnik lub jego opiekun prawny, podpisuję oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiana 

badmintona, a także o znajomości niniejszego regulaminu. (oświadczenie dostępne w biurze zawodów 

lub na stronie www.osir.bytom.pl) 

2. Startujący powinni posiadać obuwie zmienne, strój sportowy oraz własny sprzęt (rakietkę). 

Organizator zapewnia lotki. 

3. Organizator ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy:  

• są pod wpływem alkoholu lub innych używek, 

• swoją grą lub zachowaniem stanowią zagrożenie dla innych uczestników. 

4. Uczestnicy lub opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

zgłoszeniu w celach niezbędnych do rejestracji zawodnika zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. „O 

ochronie danych osobowych”, Dz.U. nr 133, poz. 833. 

 

IV. ORGANIZATORZY 

 

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu 

2. Miejski Szkolny Związek Sportowy 

 

 

 

V. KATEGORIE WIEKOWE 

 

Kategoria Rocznik Zapisy Godzina rozpoczęcia 

1. OPEN Biuro zawodów 17.00 – weryfikacja i zapisy do 

16.45 

 

 

W każdej kategorii dziewczęta (kobiety) i chłopcy (mężczyźni) będą klasyfikowani osobno. 

 

 

 

 



 

 

VI. ZAWODY 

 

1. Zawody w kat. OPEN będą prowadzone systemem brazylijskim do dwóch porażek. 

2. We wszystkich kategoriach rozegrane będą tylko mecze singlowe. 

3. Spotkania rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, każdy do 21 punktów. W przypadku dużej 

ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo zmiany na mecze do jednego wygranego seta. 

Decyzja podjęta będzie przed rozpoczęciem rozgrywek.  

4. Spotkania będą odbywać się na 9 boiskach, zawodnicy sami sędziują swoje spotkania. 

5. Każdy uczestnik biorąc udział w zawodach jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym 

regulaminem. 

6. Losowanie par turniejowych przeprowadza organizator w dniu zawodów po potwierdzeniu 

uczestnictwa przez zawodników. 

7. W przypadku bardzo dużej liczby uczestników Organizator może w początkowej fazie turnieju 

skrócić sety do 15 punktów. 

 

VII. NAGRODY 

 

1. Trzech pierwszych zawodników z kategorii OPEN kobiet i mężczyzn otrzymuje medal oraz 

nagrody rzeczowe. 

2. Wręczenie nagród i dekoracja zwycięzców nastąpi po zakończeniu gier finałowych. 

 

VIII. USTALENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji kwestii spornych oraz nieujętych w regulaminie. 

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na sali lub w szatniach.   

3. Organizator planuje wykorzystać zdjęcia z imprezy w sposób niekomercyjny. Wyrażenie zgody na 

niekomercyjne wykorzystanie fotografii. Zgoda nie jest równoznaczna ze zbyciem praw autorskich, 

ani praw osób trzecich i odnosi się tylko do korzystania z udostępnionych fotografii do celów 

niekomercyjnych. 

4. Wszelkie sprawy sporne oraz nieujęte w regulaminie rozstrzyga komisja sędziowska, w skład której 

wchodzą: Tomasz Bugajski oraz Adam Nowak 

 


