
 

REGULAMIN 

XI Otwarte Victor Grand Prix Ząbek w Badmintonie o 

Puchar Burmistrza w sezonie 2019/2020 

  

Organizatorzy:  
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach 

2. Międzyszkolny Klub Sportowy Ząbki  

3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkach ul Batorego 37 
 

Cele i założenia sportowe imprezy:  
 Popularyzacja badmintona, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.  

 Propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promowanie, zdrowego stylu życia 

wśród mieszkańców miasta Ząbki. 

 Rozwijanie sportowej rywalizacji. 

 Wyłonienie najlepszych zawodników z cyklu Grand Prix.  
 

Miejsce i terminy rozgrywek:  
 Hala Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkach ul Batorego 37 (dawne Gimnazjum nr 2) 

 W ramach XI Otwartego Victor Grand Prix Ząbek rozegranych zostanie siedem turniejów, od 

października 2019 r. do kwietnia 2020  r., wg  harmonogramu:  

1) 06/10/2019r. 

2) 09/11/2019r. 

3) 07/12/2019r. 

4) 04/01/2020r. 

5) 01/02/2020r. 

6) 07/03/2020r. 

7) 04/04/2020r. 
 

Zgłoszenia - zasady i warunki udziału:  
 W XI Otwartym Victor Grand Prix Ząbek biorą udział amatorzy, tj. osoby niezarejestrowane 

na listach PZBad. minimum od pięciu lat, tzn. od 2014 r., 

 Każdy uczestnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność (brak opieki medycznej).  

 Wszyscy uczestnicy startujący w zawodach zgadzają się na przestrzeganie regulaminu 

zawodów. 

 Aby zostać sklasyfikowanym na koniec Grand Prix i otrzymać nagrody trzeba wziąć udział 

w minimum 4 zawodach cyklu. 

 Osoba odpowiedzialna za zgłoszenia do turnieju:  

– Joanna Mądry, tel. 693 072 297, email: madrasia@wp.pl 

 Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą emailem lub sms-em do godziny 16 w dniu 

poprzedzającym zawody.  
 

System rozgrywek:  
 Rodzaj gier: pojedyncze i podwójne.  

W ramach gier pojedynczych rozgrywane są kategorie: 

- amatorzy (kat. B), 

- open (kat A),  

- kobiety.  



Aby kategoria mogła być rozegrana potrzebne są minimum 4 osoby. 

W ramach gier podwójnych możliwe są do rozegrania: 

- gry podwójne mężczyzn, 

- gry podwójne kobiet, 

- gry mieszane. 

Aby kategoria mogła być rozegrana potrzebne są minimum 4 pary. 

Jeśli do gier nie zgłoszą się poszczególne par z kategorii, rozgrywane są gry podwójne razem. 

System rozgrywek: pojedyncze – grupowo –pucharowy; podwójne –grupowo - pucharowy  

 Mecze rozgrywane są do: 

* do  11 pkt (dzieci klasy 1-3) ,  

* do 15 pkt  klasy (4-6), klasy (7-8  oraz 1 liceum) (amatorzy,  gry podwójne) 

* do 21 pkt (open) 

- do dwóch wygranych setów.  

Organizator może, w zależności od liczby zgłoszonych zawodników, dopuścić rozgrywanie meczów 

do 21 pkt w innych kategoriach. 

Rozstawienie zawodników według klasyfikacji.  

 W pierwszym turnieju, obowiązuje ranking 2018/2019.  

 Obowiązują zasady gier zgodne z przepisami PZBad.  

 Grand Prix  będzie rozgrywany lotkami syntetycznymi Victor (dzieci) lub własnymi (dorośli).  

 Do klasyfikacji końcowej całego cyklu Grand Prix zostanie zaliczone 7 najlepszych wyników 

danego zawodnika.  

 Za gry podwójne punkty będą przyznawane obu zawodnikom, a na koniec cyklu zawodnicy 

będą rozliczani indywidualnie (możliwa jest gra z różnymi partnerami). 
 

Punktacja turniejowa:  
Miejsca – Punkty: 

1 - 100  

2 - 80  

3 - 65  

4 - 55  

5 - 50  

6 - 45  

7 - 40  

8 - 35  

9 - 30  

10 - 25  

11 - 24  

itd.  
 

Ramowy Harmonogram Grand Prix:  
 09.30– 13.30 kategorie klasy 1-3 (rocznik 2012 – 2010) , klasy 4-6 (rocznik 2011-2009), 

klasy 7-8 i 1 liceum   rocznik 2008-2006)  

 13.30-20.00 gry pojedyncze i podwójne  
 

Sprawy finansowe:  
 Koszty organizacji Grand Prix ponosi organizator.  

 Wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem i przejazdem pokrywają zainteresowani we 

własnym zakresie.  

 Lotki do gry dla dzieci zapewnia organizator. Dorośli przynoszą własne lotki (pierwsza lotka 

to lotka piórowa, można grać nylonową - o ile wyrażą na to zgodę obaj zawodnicy).  

 Lotki do gry dla dorosłych dostarczają zawodnicy i  pierwszeństwo ma lotka piórowa. 



 Wpisowe: 

- dzieci – 5 zł, dla członków klubu MKS Ząbki i uczniów szkół ząbkowskich – gratis. 

- kategorie open – każda gra pojedyncza 25 zł, podwójna 15 złotych od zawodnika. 

Zawodnicy klubu MKS Ząbki 10 zł od gry.  
 

Nagrody:  
 Wręczenie pucharów i nagród rzeczowych dla najlepszych zawodników  całego cyklu Grand 

Prix odbędzie się podczas ostatniego turnieju.  
 

Sędzia turnieju:  
 Joanna Mądry lub Marek Krawczyk. 

 

Sprawy techniczne: 
 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora XI  Otwartego Grand Prix Ząbek.  

 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 a także przestrzenia trzeźwości zawodników. 

 Każdy uczestnik turnieju winien posiadać rakietkę do gry w badmintona.  

 

W przypadku nie dostosowania się do tych wymogów sędzia zawodów upoważniony jest do 

odebrania punktów, a w szczególnych przypadkach do dyskwalifikacji gracza  
 

Przetwarzanie danych osobowych: 
                  Organizator przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu do zawodów wyłącznie w 

celu przygotowania i przeprowadzenia imprezy.  Pragniemy Państwa poinformować, że 

Administratorami Państwa danych osobowych są:  MOSIR ul. Słowackiego 22; Ząbki oraz  MKS 

Ząbki (http://mosirzabki.pl/index.php/rodo). 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach:   

- realizacji zadań powierzonych przez Miast Ząbki, dotyczących organizacji imprez sportowych oraz 

prowadzonej w związku z tym dokumentacji szkoleniowej i finansowej. 

-  prowadzenia korespondencji listowej i/lub mailowej oraz rozmów telefonicznych z Państwem. 

Administratorzy danych zastrzegają sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie 

wizerunku i dźwięku, zarejestrowanych podczas zawodów w celach promocyjnych w postaci 

publikacji w mediach. Uczestnicy zawodów lub opiekunowie prawni osób niepełnoletnich wyrażają 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych w  powyższym celu poprzez zgłoszenie udziału w ww. 

zadaniach.  

              Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom/stronom/państwom 

trzecim. Administratorzy zobowiązują się do zabezpieczenie przetwarzanych Państwa osobowych 

przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Aby cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych należy skontaktować się na pod numerem 

telefonu  
 

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 

Grand Prix po uprzednim, minimum tygodniowym umieszczeniu zmian na stronie 

internetowej organizatora: www.mosirzabki.pl i www.facebook.com/BadmintonZabki  

 Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 693 072 297 lub 

884 750 770. 

 

 

  

 

 

 


