
III Rodzinny Turniej Badmintona w Sieradzu 

 

Indywidualne Mistrzostwa Sieradza w Badmintona 

 

REGULAMIN (wersja 1.0) 
 

1. Organizatorami III-go Rodzinnego Turnieju Badmintona i Indywidualnych Mistrzostw Sieradza są:  

Dariusz Trela i Mariusz Wojnowicz –właściciele fanpage’a:  „Sieradz Badminton” 

  

współorganizator – PGGS im. Jana Pawła II 

współorganizator – MOSiR Sieradz 

 

2. Partnerzy i sponsorzy turnieju:, Urząd Miasta Sieradza, STU Ergo Hestia SA 

 

3. Data turnieju: 13.05.2017r. godz. 10.00; turniej indywidualny - planowany start – godz. 13.00 

 

4. Miejsce: sala Publicznego Gimnazjum Gminy Sieradz przy ul. Armii Krajowej 5. 

 

5. Formuła rozgrywek:  

 

 rodzinne pary deblowe/mikstowe od 10.00 do 13.00 (np. rodzic + dziecko, dziecko + 

dziecko, rodzic + rodzic). Zawody rozgrywane będą w 3 kategoriach wiekowych, uzależnionych od 

wieku młodszego zawodnika z pary (para może zdecydować się na start w wyższej kategorii) 
 

 Klasy 1- 3 szkoły podstawowej (rodzic + dziecko, dziecko + dziecko) 

 Klasy 4-6 szkoły podstawowej (rodzic + dziecko, dziecko + dziecko) 

 OPEN – od gimnazjum w górę (tu może grać para rodziców lub rodzic + dziecko) 
 

 singiel OPEN od 13.00 do 16.00 (turniej indywidualny o mistrzostwo Sieradza 2017) 

 

6. System rozgrywek: w danej kategorii „każdy z każdym” lub system grupowo-pucharowy, 1 set do 11 pkt. Przy 

stanie 11:11 zgłasza się remis. Minimum 3 mecze/parę lub zawodnika. Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do zmiany systemu gier przed rozpoczęciem turnieju. 

 

7. Obowiązuje tzw. wpisowe w wys. 15 zł od osoby.   

 

8. Organizatorzy zapewniają lotki, poczęstunek, napoje i nagrody niespodzianki. 

  

9. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, potwierdzając iż są zdrowi i zdolni do gry              

w turnieju. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na 

zdrowiu uczestników i uczestniczek biorących udział w turnieju. 

 

INNE  POSTANOWIENIA: 

Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku na zdjęciach i filmach dokumentujących 

przebieg imprezy, które mogą zostać zamieszczone na stronach internetowych patronów medialnych, sponsorów, 

partnerów, patronów i organizatorów tego turnieju. 

 


