
TURNIEJE GRAND PRIX ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ W BADMINTONIE - Sezon 2018/ 2019 

 

ORGANIZATORZY: 

-> UKS PLESBAD Pszczyna, 

-> Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie, 

-> Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie. 

 

KATEGORIE: 

U-9 (rocznik 2010 i młodsi), 

U-11 (2008-2009),  

U-13 (2006-2007),  

U-16 (2003-2005),  

Masters (zawodnicy, ambitni amatorzy), Amatorzy 

 

TERMINY: 

#1 – 07.10.2018 

#2 – 11.11.2018 = Ogólnopolski Turniej Badmintona z okazji odzyskania Niepodległości 

 

MIEJSCE: hala POSiR, ul. Zamenhofa 5a 

 

ZGŁOSZENIA DO GRY: 30 minut przed rozpoczęciem turnieju 

 

WPISOWE DO GRY: dzieci i młodzież – bezpłatnie, dorośli – 20zł 

 

SYSTEM ROZGRYWEK: uzależniony od ilości zgłoszeń, preferowany grupowo-pucharowy 

 

SPRZĘT DO GRY: organizator zapewnia lotki plastikowe firmy Yonex, możliwość wypożyczenia 

rakietek, 

 

NAGRODY: dla zwycięzców etapów dyplomy i medale, 

po końcowej klasyfikacji puchary i nagrody rzeczowe 

 

INNE: 

Rozgrywane będą tylko gry pojedyncze. 

Dzieci do lat 9 i 11 rozgrywają mecze na ½ kortu, Mecze skrócone (w zależności od liczby zgłoszeń) 

Cykl składa się z 4 turniejów, po każdym turnieju za zajęte miejsce zostanie przyznana określona ilość 

punktów (1miejsce=50 punktów, 2miejsce=45 punków, 3=43, 4=41, 5=40, 6=39 itd.). 

W klasyfikacji końcowej liczone są punkty z 3 (spośród 4) najlepszych startów. 

Zdobywca największej liczby punktów uzyskuje 1 miejsce i tytuł Mistrza Pszczyny w Badmintonie, 

Kolejne miejsca są ustalane w analogiczny sposób. 

Klasyfikacja drużynowa szkół z terenu powiatu pszczyńskiego (w każdym turnieju, w każdej kategorii 

wiekowej dwóch najlepszych chłopców i dwie najlepsze dziewczyny zdobywają punkty dla swojej 

szkoły). W końcowej klasyfikacji 3 najlepsze szkoły podstawowe oraz gimnazjalne otrzymują puchary 

oraz sprzęt sportowy do badmintona. 



 

Wymagane jest czyste obuwie zamienne na niebrudzącej podeszwie, czysty strój zamienny. 

Osoby niepełnoletnie muszą mieć podpisaną przez rodziców zgodę na uczestnictwo w turnieju (dla 

każdego turnieju osobno). 

 

Partnerzy: 

Urząd Miasta Pszczyna,  

Starostwo Powiatowe W Pszczynie,  

Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS,  

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie,  

Pszczyńska Fundacja Wspierania i Rozwoju Sportu.  

Premco.  

Wrona. 


