
 

   

Regulamin 

BADMINTONOWY MARATON YONEX 2020 

 

1. CEL IMPREZY 

 

Między pokoleniowy  rodzinny turniej badmintona w grach podwójnych „TORWAR 2020” 

zostanie rozegrany w celu popularyzacji badmintona  jako dyscypliny do rekreacji oraz 

regularnych treningów. Podczas turnieju będziemy promować badminton jako dyscyplinę 

sportową dla wszystkich osób niezależnie od wieku. Od najmłodszych -  ( roczniki 2010 i 

młodsi) aż do osób w podeszłym wieku – turniej międzypokoleniowy. 

 

2. KATEGORIE 
 

Zawody zostaną rozgrane w następujących kategoriach: 

Gra podwójna „TATA”: 

1. Dziecko do 11 roku życia plus tata. 

2. dziecko powyżej 11 roku życia plus tata. 

Gra podwójna „MAMA” 

1. Dziecko do 11 roku życia plus mama. 

2. dziecko powyżej 11 roku życia plus mama. 

Gra podwójna „Dziadek” 

1. Dziecko do 11 roku życia plus dziadek. 

2. Dziecko powyżej 11 roku życia plus dziadek 

Gra podwójna „Babcia” 

1. Dziecko do 11 roku życia plus babcia. 

2. Dziecko powyżej 11 roku życia plus babcia. 

Singiel mężczyzn A 

Singiel mężczyzn B 

Singiel kobiet 

Debel mężczyzn 

Debel kobiet  

Gra mieszana 

 

3. MIEJSCE 

 

 Badmintonowy maraton Yonex 2020   odbędzie  się  na Hali Centralnego Ośrodka Sportu 

Torwar ul Łazienkowska 6A 

 

4.TERMIN 

 

Turniej zostanie rozegrany w środę 11 października 2020 roku i będzie trwał od godziny  

13 :00 do 21:00 

W godzinach 20 00 – 21 00 odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. 

 

 

 

 



 

 

 

4. ORGANIZATOR 
 

Organizatorem Turnieju jest Fundacja Aktywni dla Polski zwana dalej Organizatorem. 

 

5. UCZESTNICTWO 
 

W turnieju mogą brać udział: 

 Pary złożone z dziecka ( nie ukończone 18 lat) i rodzica (tata, mama). 

Pary złożone z dziecka (nie ukończone 18 lat) i dziadka lub babci.  

Pary złożone z dziecka (nie ukończone 18 lat) i opiekun prawny  pod warunkiem,  że różnica 

wieku między dzieckiem a Jego opiekunem prawnym wynosi więcej niż 20 lat. Opiekun 

prawny jest traktowany w przydziale do poszczególnych kategorii jako rodzic. 

W turnieju wezmą udział te pary deblowe które zgłoszą chęć swojego uczestnictwa wysyłając 

zgłoszenie na adres marekkrawczyk@gazeta.pl  

 

 

6. SPOSÓB ROZGRYWANIA TURNIEJU 

 

Turniej zostanie rozegrany systemem dostosowanym do liczby uczestników  w danej 

kategorii.  Wszystkie mecze będą rozgrywane w formie jednego wydłużonego seta lub do 

dwóch wygranych setów.  

Każdy z zawodników jest zobowiązany do stawienia się na korty na 5 minut przed własnym 

spotkaniem. 

 

7. PRZEPISY 

 

Pozostałe zasady meczy będą się odbywały zgodnie z obowiązującymi przepisami PZBad, 

wszystkie sporne kwestie będą rozstrzygane przez sędziego stołkowego, w dalszej kolejności 

przez sędziego głównego i sędziego naczelnego zawodów wyznaczonego przez organizatora 

Fundację Aktywni dla Polski. 

 

8. SĘDZIOWIE 

 

Spotkania będą sędziowane przez sędziów stołkowych a nad sprawnym przebiegiem 

zawodów będą czuwać sędziowie główni poszczególnych kategorii i sędzia naczelny 

zawodów. W sumie nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwać będzie 30 sędziów i 

wolontariuszy.  

 

9.  SPRAWY PORZĄDKOWE 

 

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów PZBad, regulaminu 

obiektu oraz kulturalnego zachowania w trakcie trwania spotkań. 

Poprzez uczestnictwo w Turnieju wszyscy zawodnicy uznają, że przystępują do niego na 

własne ryzyko oraz odpowiedzialność i będą osobiście odpowiedzialni za każdą szkodę 

poniesioną przez siebie lub osoby trzecie jako rezultat swojego postępowania, zaniedbania 

czy niedopatrzenia. 

 

10. NAGRODY 
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc  otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora. 

Nagrody zostaną wręczone na Uroczystym Wręczeniu Nagród w dniu 11 10 2020 o godzinie 

20 30 po zakończeniu turnieju. Pozostali uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe medale.  

 

Lotki do gry i napoje w trakcie gry zapewnia Organizator. 


