REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW W BADMINTONIE
I. CEL
Wyłonienie Indywidualnych Mistrzów Polski Seniorów w badmintonie.
II. SYSTEM ROZGRYWEK, RODZAJE GIER I KATEGORIE WIEKOWE
Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w Badmintonie (Mistrzostwa) rozgrywane są systemem
grupowo-pucharowym trójkowym w następujących grach:
- pojedyncza kobiet;
- pojedyncza mężczyzn;
- podwójna kobiet;
- podwójna mężczyzn;
- mieszana.
Kategorie wiekowe zgodnie z pkt. Va.2) Regulaminu Seniorów Badmintona.
III. TERMIN
Mistrzostwa rozgrywane są corocznie, w pierwszej połowie czerwca, jeśli jest to w danym roku możliwe,
jako turniej trzydniowy (piątek, sobota i niedziela od godz. 9.00) lub w przypadku dużej ilości zgłoszeń Rada
Seniorów po konsultacji z organizatorem może podjąć dezycję o przeprowadzeniu eliminacji w
najliczniejszych kategoriach, które rozegrane będą w czwartek od godziny 14:00.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Data urodzenia zgodna z pkt. Va.2) Regulaminu Seniorów Badmintona;
2. Aktualny wpis w ewidencji zawodników PZBad (obywatelstwo polskie) - wpis musi być aktualny w
czwartek w tygodniu poprzedzającym Mistrzostwa;
3. Opłacenie wpisowego w wysokości 50 zł za grę pojedynczą i 40 zł za grę podwójną, od każdego z
graczy;
4. Złożenie oświadczenia potwierdzonego podpisem uczestnika o zdolności do gry;
5. Posiadanie sprzętu do gry (w tym lotek piórowych) i ubioru sportowego.
V. ZGŁOSZENIA DO GRY
1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na witrynie
internetowej http://ebadminton.pl/;
2. Termin zgłoszeń do środy do godz. 22.00 w tygodniu poprzedzającym Mistrzostwa;
3. Po zamknięciu listy zgłoszeń zawodnicy zobowiązani są do dokonania opłaty wpisowego nawet w
przypadku rezygnacji z udziału w Mistrzostwach.
VI. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Hala z co najmniej 7 boiskami, okna zakryte, linie boisk dobrze widoczne (wskazane jest rozgrywanie
Mistrzostw na matach);
2. Flaga i hymn państwowy w trakcie ceremonii otwarcia Mistrzostw;
3. Numeratory na każdym boisku oraz w miarę możliwości sędziowie prowadzący;
4. Lekarz lub ratownik medyczny przez cały czas trwania turnieju;
5. Uroczysta dekoracja zwycięzców po zakończeniu wszystkich gier;
6. Sklep sportowy i serwis naciągania rakiet na hali;
7. Pomieszczenie lub wydzielone miejsce z kawą, herbatą, napojami itp.
VII. OBOWIĄZKI SĘDZIEGO GŁÓWNEGO
1. Ustalenie terminu rozpoczęcia Mistrzostw w zależności od ilości zgłoszeń (piątek lub sobota) najpóźniej
6 dni przed rozpoczęciem turnieju, należy tak rozplanować gry, aby dekoracja zwycięzców mogła się
rozpocząć w niedzielę najpóźniej od godz. 16.00;
2. Przeprowadzenie losowania w programie Tournament Planner lub innym wskazanym przez Radę
Seniorów Badmintona;
3. Publikacja losowania i kolejności gier na witrynie internetowej http://tournamentsoftware.com/ i/lub
http://eBadminton.com.pl/ najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem turnieju;
VIII. NAGRODY I TYTUŁY
1. Zdobywcy miejsc 1-3 otrzymują medale, Mistrzowie Polski otrzymują puchary (mile widziane dla
zdobywców drugiego i trzeciego miejsca). Dyplomy oraz inne nagrody stosownie do możliwości
organizatora;
2. Zwycięzcy otrzymują tytuły Mistrzów Polski, a zdobywcy drugich miejsc tytuły Wicemistrzów Polski.
IX. WYBORY DO RADY SENIORÓW
W trakcie trwania Mistrzostw mogą odbywać się wybory do Rady Seniorów zgodnie z pkt. VI Regulaminu
Seniorów Badmintona. Organizator Mistrzostw zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej niezbędnej,
nieodpłatnej pomocy w przeprowadzeniu wyborów.

