
Cieszyn, 2 sierpnia 2018 roku

Regulamin Mistrzostw Cieszyn w Badmintonie

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy  regulamin  określa  zasady  uczestnictwa  w  Mistrzostwach  Cieszyna

w Badmintonie.

2. Organizatorem Mistrzostw Cieszyna w Badmintonie jest Wydział Sportu Urzędu Miejskiego

w  Cieszynie  z  siedzibą  przy  ul.  Kochanowskiego  14  w  Cieszynie,  tel. 33 4794393,

e- mail: sport@um.cieszyn.pl.

3. Mistrzostwa odbędą się w dniu: 10.08.2018 o godzinie 16.00. Zawody będą rozgrywane

w grze pojedynczej w czterech kategoriach:

- Kobiety OPEN;

- Mężczyźni OPEN;

- Dziewczęta rocznik 2003 i młodsze;

- Chłopcy rocznik 2003 i młodsi.

4. Miejscem  rozgrywania  mistrzostw  jest  Hala  Widowiskowo-Sportowa  im.  Cieszyńskich

Olimpijczyków przy ul. Sportowej 1 w Cieszynie. 

5. Mistrzostwa mają na celu popularyzację  badmintona jako alternatywnej  formy spędzania

czasu wolnego, promocję aktywności fizycznej oraz zasad zdrowej, sportowej rywalizacji.

6. Do organizatora należy ostateczna decyzja w sprawie rozstrzygania sporów i protestów.

7. Udział  w mistrzostwach oznacza  akceptację  przez  zawodników postanowień niniejszego

regulaminu.

8. Organizator mistrzostw nie odpowiada za zaginione rzeczy pozostawione w szatni.

9. Za  jakiekolwiek  zniszczenia  na  obiekcie  spowodowane  przez  uczestników  mistrzostw

obciążone zostaną osoby  za to odpowiedzialne.

10. Organizator  zapewnia  puchary  i  dyplomy  dla  trzech  najlepszych  zawodników  z  każdej

kategorii.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozgrywania turniejów, w przypadku

czynników  od  niego  niezależnych.  Organizator  poinformuje  o  ewentualnych  zmianach

zamieszczając informację na stronie internetowej www.sport.cieszyn.pl.

12. Podczas  rozgrywania  mistrzostw  obowiązują  zasady  i  przepisy  opisane  w  niniejszym

regulaminie oraz aktualnymi przepisami gry.



13. Odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  i  opiekę  nad  osobami  niepełnoletnimi  w  trakcie

imprezy spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.

14. Administratorem danych osobowych zawodników biorących udział  w mistrzostwach jest

Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43- 400 Cieszyn, tel. 33 4794 200. 

II. Harmonogram mistrzostw

Do 15.30  –  potwierdzenie zgłoszeń, dodatkowe zapisy, dokonywanie opłaty startowej (biuro 

zawodów), 

16.00 – 22.00 – rozgrywki,

22.15 – dekoracja zwycięzców.

III. Uczestnictwo w mistrzostwach

1. Mistrzostwa mają charakter otwarty i każdy może wziąć w nich udział.

2. Zgłoszenia do mistrzostw będą odbywały się telefonicznie 33 4794393 do 9 sierpnia 2018

roku do godziny 14.30 oraz w dniu rozgrywania mistrzostw w biurze zawodów do godziny

15.30.

3. Udział w mistrzostwach jest płatny i wynosi 10 zł/osoba. Płatność zawodnicy uiszczają w

kasie Hali Widowiskowo-Sportowej. 

4. Potwierdzenie zgłoszeń oraz dodatkowe zapisy dokonuje się w biurze zawodów.

5. Biuro zawodów czynne jest w dniu odbywania się turniejów w godzinach 14:00 – 15:30.

6. Organizator zapewnia w razie potrzeby lotki i rakiety do badmintona.

7. Zawodnicy biorący udział w mistrzostwach muszą mieć na sobie ubranie sportowe.

8. Każdy zawodnik powinien posiadać dokument tożsamości.

9. Zawodnik nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych używek.

10. Od zawodnika wymaga się sportowego zachowania oraz rywalizacji w imię zasady fair play.

11. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, a organizator mistrzostw nie ponosi winy 

w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu.

12. W  przypadku  uczestników  poniżej  18  roku  życia  wymagane  jest  oświadczenie

rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na uczestnictwo dziecka w danym turnieju.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.sport.cieszyn.pl

13. Od  każdego  uczestnika  wymagana  jest  zgoda  na  przetwarzanie  danych  osobowych  i

wykorzystanie  wizerunku.  Wzór  dokumentu  jest  dostępny  na  stronie  internetowej

www.sport.cieszyn.pl

IV. Zasady gry

System rozgrywek mistrzostw określa organizator wraz z sędzią głównym w dniu zawodów

http://www.sport.cieszyn.pl/
http://www.sport.cieszyn.pl/


przed rozpoczęciem rywalizacji (system rozgrywek zależny jest od ilości zgłoszeń).

V. Postanowienia końcowe

Prawo interpretacji i zmiany niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
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