REGULAMIN
Kawasaki CUP / GO Sport CUP - Rozgrywki Badmintona
ABRM Lublin

Organizatorzy:
Akademia Badmintona Roberta Mateusiaka - Lublin
Współorganizatorzy:
Kawasaki Polska, GO Sport Lublin




Cele i założenia sportowe imprezy:
Popularyzacja badmintona,
Propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promowanie,
zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta Lublina i całego województwa. Rozwijanie sportowej
rywalizacji,
 Wyłonienie najlepszych zawodników z cyklu turniejów Kawasaki Cup i Go Sport Cup
Miejsce i terminy rozgrywek:
Strefa Badmintona, ul. Mełgiewska 9E, Lublin
Terminy rozgrywek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.







27.01.2018
24.02.2018
31.03.2018
28.04.2018
26.05.2018
30.06.2018

Zgłoszenia - zasady i warunki udziału:
W Cyklu turniejów Kawasaki Cup i Go Sport Cup biorą udział zarówno młodzież jak i dorośli na
wszystkich poziomach zaawansowania
Zawodnicy mają prawo do decyzji, w której grupie startowej rozegrają turniej
Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach:
Gry pojedyncze:
Dziewczyny A do lat 16, Dziewczyny B do lat 16, Chłopcy A do lat 16, Chłopcy B do lat 16, Kobiety
16+ A, Kobiety 16+ B, Mężczyźni 16+ A, Mężczyźni 16+ B.
Gry podwójne:
Gra podwójna chłopców do lat 16 – OPEN, Gra podwójna dziewcząt do lat 16 – OPEN
Gra podwójna mężczyzn 16+ - OPEN, Gra podwójna kobiet 16+ - OPEN;
Organizator ma prawo do rezygnacji z rozgrywek w danej kategorii, jeśli zgłosi się mniej niż 4 pary lub
4 zawodnicy;



















W przypadku zgłoszenia się do turnieju par mieszanych, zostaną one rozlosowane w kategorii debel
mężczyzn 16+ lub w przypadku dzieci w deblu chłopców do lat 16,
Organizator zobowiązuje się zapewnić opiekę medyczną na czas trwania zawodów,
Opiekunowie grup lub rodzice zobowiązani są do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań
do uprawiania sportu. Osoby dorosłe podpisują oświadczenie samodzielnie.
Wszyscy uczestnicy startujący w zawodach zgadzają się na przestrzeganie regulaminu zawodów,
Start w cyklu Kawasaki Cup i GO Sport Cup równoznaczny jest ze zgodą zawodnika na przetwarzanie
jego danych osobowych i publikacji wizerunku w materiałach związanych z cyklem turniejów, o których
mowa w niniejszym punkcie (np. sprawozdania z turniejów w mediach, publikacja zdjęć z wizerunkiem
uczestników turnieju, publikacja wyników zawodów),
Każdy zawodnik zostanie sklasyfikowany według zdobytych punktów na koniec turniejów Kawasaki
Cup i Go Sport Cup.
Osoba odpowiedzialna za zgłoszenia do turnieju – Jarosław Suwała Tel 533 909 910 email:
turniej@badmintonlublin.pl
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą emailem lub sms-em na jeden dzień przez
rozgrywkami

System rozgrywek:
Rodzaj gier: pojedyncze i podwójne.
System rozgrywek: grupowy lub grupowo – pucharowy
Mecze rozgrywane są do 21 punktów, do dwóch wygranych setów. Sędzia główny może zmienić
sposób rozgrywania meczy po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem.
Rozstawienie zawodników według klasyfikacji rankingu Kawasaki Cup i Go Sport Cup
Obowiązują zasady gier zgodne z przepisami PZBad.
Kawasaki Cup i Go Sport Cup będzie rozgrywany lotkami syntetycznymi marki YONEX, które
zapewnia organizator,
Do klasyfikacji końcowej całego cyklu Kawasaki Cup i Go Sport Cup zostanie zaliczone 5 najlepszych
wyników danego zawodnika.
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Harmonogram Kawasaki Cup i Go Sport Cup:
Terminy i miejsca kolejnych rozgrywek będą ukazywały się odpowiednio wcześnie na stronie
internetowej www.badmintonlublin.pl oraz na portalach społecznościowych




















Sprawy finansowe:
Koszty organizacji Kawasaki Cup i Go Sport Cup ponosi organizator.
Wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem i przejazdem pokrywają zainteresowani we własnym
zakresie.
Wpisowe do turnieju wynosi 30 zł od os.
Lotki do gry zapewnia organizator.
Nagrody:
Wręczenie pucharów lub medali odbędzie się na zakończenie cyklu rozgrywek, podczas ostatniego
turnieju.
Wręczenie pucharów i nagród rzeczowych dla najlepszych zawodników całego cyklu Grand Prix
odbędzie się podczas ostatniego turnieju.
Pula nagród zależna jest od możliwości organizatorów.
Sędzia turnieju:
Organizator wyznacza sędziego turnieju odpowiedzialnego za przebieg zawodów, któremu
przysługuje ostateczny werdykt w przypadku wynikłych sporów.
Sprawy techniczne:
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy i sędzia główny zawodów.
Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Zawodnicy zobowiązani są do gry w strojach sportowych, obuwiu przeznaczonym na salę
gimnastyczną oraz zachowania ogólnie przyjętych zasad fair play, poszanowania rywala oraz
punktualności.
W przypadku nie dostosowania się do tych wymogów sędzia zawodów upoważniony jest do odebrania
punktów, a w szczególnych przypadkach do dyskwalifikacji gracza.

Postanowienia końcowe:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników
podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione w sali lub w szatniach.
Organizator zastrzega sobie zmianę w treści regulaminu, zmianę miejsca i daty rozgrywek Kawasaki
Cup i Go Sport Cup po uprzednim, minimum tygodniowym umieszczeniu zmian na stronie
internetowej organizatora: www.badmintonlublin.pl ,na portalu facebook.

Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 533 909 910

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. z poz. 922 z późn.zm.), podanie
danych osobowych jest dobrowolne. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i udziałem w
turnieju Kawasaki Cup i Go Sport Cup. Nie będą one przedmiotem sprzedaży i udostepniania innym podmiotom, z wyjątkiem
podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa. Zgodnie z dyspozycją art. 32 ww. Ustawy każda
osoba udostepniajaca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz skorzystania
z innych uprawnień przewidzianych Ustawą.

