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Choszczno - Memoriał Wiesława Drewicza
07.10.2016.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BADMINTONA - Memoriał WIESŁAWA DREWICZA
&bdquo;WIEŚKOWE LOTKI&rdquo;

Choszczno - 11 listopada 2016

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BADMINTONA - Memoriał WIESŁAWA DREWICZA
&bdquo;WIEŚKOWE LOTKI&rdquo;
Choszczno - 11 listopada 2016
(komunikat techniczny)

1. ORGANIZATOR
Organizatorem turnieju jest CENTRUM REKREACYJNO &ndash; SPORTOWE w Choszcznie.

2. KOMITET ORGANIZACYJNY:
&ndash;

dyrektor turnieju JERZY GUMULIŃSKI (tel. 601931476)
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&ndash;

dyrektor CRS ZDZISŁAW KLIŃSKI (tel. 691026365)

&ndash; osoby wspierające: BARTŁOMIEJ DREWICZ, IWONA RYŚNIK, TOMASZ PŁONKA,
MACIEJ TARNOWSKI, PIOTR LASSOCIŃSKI, TADEUSZ KRAWIEC (Amatorska Grupa
Miłośników Badmintona w Choszcznie).

3. SĘDZIA GŁÓWNY
ROBERT ALEKSANDROWICZ (tel. 603-567-559, e-mail bad4all@wp.pl)

4. MIEJSCE i TERMIN
Turniej rozegrany zostanie w Choszcznie,
hali sportowej Zespołu Szkół nr 2, ul. Polna 2, 11 listopada 2016 roku. W przypadku dużej frekwencji
gry eliminacyjne w grupach mogą być przeprowadzone w halach sportowych Zespołu
Szkół nr 1 lub Publicznego Gimnazjum (obydwie
przy ul. Bolesława Chrobrego)
Uroczyste otwarcie odbędzie się o 9.00, a minutowym harmonogramem gier steruje sędzia główny.
Uroczyste zakończenie turnieju, dekorację i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu wszystkich gier
finałowych.

5. PRAWO GRY
Turniej ma charakter otwarty i jest dostępny dla wszystkich chętnych.

6. KATEGORIE
&ndash;

ELITA kobiet (open)

&ndash;

ELITA mężczyzn (open)

&ndash;

Kobiety (amatorki &ndash; open)

&ndash;

Mężczyźni (amator do 40 lat, urodzeni w 1977 i młodsi)

&ndash;

Mężczyźni (amator powyżej 40 lat, urodzeni w 1976 i starsi)

&ndash;

Debel kobiet (open)

&ndash;

Debel mężczyzn do 90 lat (suma wieku dwóch zawodników)

&ndash;

Debel mężczyzn powyżej 90 lat (suma wieku dwóch zawodników)

&ndash;

Mikst (open)

&ndash;

Mikst radosnych amatorów (open)

http://www.xxx.choszczno.pl

Kreator PDF

Utworzono 29 November, 2021, 18:34

www.choszczno.pl

&ndash;

Kategoria dziennikarzy

7. UWAGI
Dokładny system rozgrywek zostanie ustalony przez sędziego głównego po
zamknięciu listy zgłoszeń i będzie zapewniał zawodnikowi rozegranie
minimum dwóch gier w każdej kategorii, do której został zgłoszony.
Aby dana kategoria była rozgrywana muszą być zgłoszone do niej minimum 4
zawodników lub 3 pary. Spotkania rozgrywane będą według systemu do
dwóch wygranych setów, granych do 21 punktów.
Lotki syntetyczne zapewnia organizator, jest możliwość grania własnymi
lotkami piórowymi, a w przypadku zgłoszenia chęci grania lotką piórową,
zawodnik zgłaszający grę lotką piórową zobowiązany jest do zapewnienia
odpowiedniej ilości do rozegrania całego pojedynku.

8. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU
Zgłoszenia w grach pojedynczych i podwójnych muszą dotrzeć do
organizatorów turnieju do 8 listopada 2016. Należy je wysłać na adres
bad4all@wp.pl lub telefonicznie 603-567-559
W zgłoszeniu należy podać: imię nazwisko, rok urodzenia, rodzaj gry,
kategorię wiekową (można zgłosić się do kategorii młodszej), miasto &ndash;
klub.
Każdy zawodnik ma prawo zgłosić się tylko raz w każdej z trzech kategorii (indywidualnej, deblu,
mikście).

9. WPISOWE: 25 zł gra pojedyncza i 20 zł gra podwójna.
(wpisowe w całości przeznaczone zostanie na dofinansowanie cateringu, napojów, medali i nagród)

10. OPIEKA MEDYCZNA
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.

11. NAGRODY
Dyplomy dla wszystkich, medale, nagrody rzeczowe w miarę możliwości
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12. W trakcie turnieju rozegrany zostanie indywidualny turniej w grze karcianej
&bdquo;PLANOWANIE&rdquo; o &bdquo;WIEŚKOWE WĄSY&rdquo;

13. ZAKWATEROWANIE (NOCLEGI) &ndash; we własnym zakresie

OŚRODEK SPORTOWO &ndash; WYPOCZYNKOWY W CHOSZCZNIE
ul. Sportowa 1, 73-200 Choszczno, tel. 95 765 21-19, www.osw.choszczno.pl,
ZAJAZD JACHT CLUB , Usługi hotelarskie i gastronomiczne
ul. Sportowa 2, 73 &ndash; 200 Choszczno, tel. 95 765 33 10, www.zajazd-jachtclub.pl
REZYDENCJA &bdquo;ELENA&rdquo;, Usługi hotelarskie i gastronomiczne
ul. Fabryczna 1, 73 &ndash; 200 Choszczno, tel. 95 765 73 39, www.noclegi-choszczno.pl
POKOJE GOŚCINNE W KARCZMIE ZBÓJNICKIEJ
ul. Wojska Polskiego 11, 73 &ndash; 200 Choszczno, tel. 95 765 22 36, www.karczma-zbojnicka.eu
VILLA &bdquo;RAZEM&rdquo;
ul. Mickiewicza 1, 73 &ndash; 200 Choszczno, tel. 95 765 78 73

Uwaga - W tracie turnieju organizatorzy planują zaprezentowanie wystawy
poświęconej WIESŁAWOWI DREWICZOWI. Jeśli masz w swoim archiwum fotkę
związaną z Nim, prosimy o przesłanie jej, z krótkim opisem na adres
tkrawiec@choszczno.pl (781 501 160).
Zapraszamy do Choszczna
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