
     
 

 
OTWARTE MISTRZOSTWA  

OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO W BADMINTONIE 
 
Motto przewodnie: 

„Badminton od lat 5 do 105” 
 

1. Cel zawodów: 
- popularyzacja badmintona w środowisku lokalnym 
- wyłonienie Mistrzów Ostrowa Wielkopolskiego w grach pojedynczych, 

podwójnych i mieszanych w kategoriach wiekowych. 
 

2. Organizator: 
- Ostrowskie Towarzystwo Badmintona – LOTKA 
- Miasto Ostrów Wielkopolski. 

 
 

3. Czas i miejsce rozgrywania zawodów: 
 
Zawody odbędą się w dniu 25 listopada 2018 r. w sali sportowej SP2 w Ostrowie 
Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej 51. Początek zawodów zaplanowano na 
godzinę 9.00 
 

4. Zgłoszenia: 
 
Wszystkich zawodników prosimy o potwierdzenie udziału do: 
20 listopada 2018 r. (wtorek) do godziny 20.00!!!  
 

 na adres: info@lotka.idsl.pl 

 
Zgłoszenia muszą zawierać następujące informacje: 

- imię i nazwisko zawodnika lub zawodników w przypadku gier podwójnych 
- rok urodzenia 
- kategorie, w której chcę grać. 

 
Publikacja listy zgłoszeń do środy 21.11 poprzez witrynę  
www. tournamentsoftware.com do godz. 22:00.  



Losowanie i plan gier w czwartek 22.11 do godziny 20:00.  
Sędzia główny: Zbigniew Goldwasser #120GL 
 
Ewentualne pytania: OTB LOTKA  – tel.531–443-024  
 
 
 

5. Regulamin zawodów: 
- zawody mają charakter otwarty, tzn., że udział w zawodach mogą wziąć 

wszyscy chętni pasjonaci badmintona, zarówno zawodnicy zrzeszeni w 
klubach, jak i amatorzy bez względu na wiek i płeć – nie obowiązują licencje 
PZBad 

- w zawodach obowiązuje wpisowe 25zł od gry pojedynczej i 20 zł od 
zawodnika za grę podwójną  (nie dotyczy zawodników OTB Lotka) 

- zawody rozgrywane będą w następujących kategoriach: 
         

KOBIETY 
 
Gry pojedyncze 
a) open - elita 
b)  + 40  
c)  + 50  
 
Gry podwójne  
a) open - elita 
b) +40 
c) +50  

 
         MĘŻCZYŹNI 
 
         Gry pojedyncze 

a) open - elita 
b)  +40 
c)  +50 
d)  +60 
 
Gry podwójne  
a) open - elita 
b) +40 
c) +50  
d) +60 

 
Gry mieszane 
a) open - elita 
b) +40 
c) +50 
d) +60  

 
      



- WARUNKIEM ROZEGRANIA KATEGORII JEST ZGŁOSZNIE MINIMUM 3 
ZAWODNIKÓW, PAR., w innym przypadku organizator przesunie zawodników 
do innej kategorii wiekowej, 

- pary startują w kategorii zawodnika młodszego w odpowiednich przedziałach 
wiekowych 

- każdy zawodnik może zagrać maksymalnie w dwóch grach we wszystkich 
kategoriach łącznie 

 

 
6. Nagrody: 
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy i medale 
zgodnie z możliwościami organizatorów. 
 

8. Ustalenia końcowe: 
- turniej rozgrywany będzie lotkami przygotowanymi przez organizatora – YONEX 

MAVIS 350 – jednakże organizator dopuszcza możliwość gry innymi lotkami z 
godnie z obowiązującymi przepisami PZBad 

- lotki piórowe dostarcza samodzielnie zawodnik w odpowiedniej ilości 
- turniej zostanie rozegrany na 5 kortach 
- system rozgrywek dla poszczególnych rozgrywek ustala organizator według 

ilości startujących zawodników i par – przewidywany grupowy lub grupowo-
pucharowy 

- mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów do 21 punktów, przy czym 
organizator zastrzega sobie prawo do zmiany punktowania w zależności od 
ilości uczestników 

- każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność 
- odpowiedzialność za dzieci biorące udział w zawodach ponoszą rodzice, 

opiekunowie prawni lub trenerzy 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy 

zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów, każdy zawodnik bierze 
udział w zawodach na własną odpowiedzialność 

- wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub 

skradzione 
 

www.lotka.idsl.pl 
       https://www.facebook.com/OTBLotka/ 

 

Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator. 
Rozstrzygnięcia te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 
ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY 

 
 
 

http://www.lotka.idsl.pl/
https://www.facebook.com/OTBLotka/

