Komunikat
IV Mistrzostwa o Puchar Starosty Sochaczewskiego
Pod Honorowym Patronatem Starosty Sochaczewskiego Jolanty Gonta
TURNIEJ ZALICZANY DO RANKINGU

II VICTOR GP POWIATU SOCHACZEWSKEIGO 2019
I. ORGANIZATOR:
Badminton Sochaczew
Stowarzyszenie „Przez Sport w Przyszłość”
II. WSPÓŁORGANIZATORZY/PARTNERZY:
Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
GOSiR w Teresinie
III. TERMIN I MIEJSCE:
Termin: 12.05.2019 r. (niedziela)
Miejsce: Hala Sportowa GOSiR w Teresinie
96-515 Teresin al. XX-lecia 1A
IV. UCZESTNICTWO/KATEGORIE
Turniej ma charakter otwarty i jest dostępny dla wszystkich chętnych. Zawodnik może
startować max w 2-ch kategoriach w danym turnieju.
Singiel open kat. A (zaawansowany)
Singiel open kat. B (średnio zaawansowany)
Singiel open kat. C (początkujący)
Singiel mężczyzn 45+
Singiel mężczyzn 55+
Singiel kobiet A
Singiel kobiet B
Debel open
Debel kobiet
Mixt A
Mixt B

V. PROGRAM:
Godzina rozpoczęcia turnieju: 8:30
Godziny rozpoczęcia poszczególnych kategorii opublikowane zostaną w Internecie na stronie
https://www.tournamentsoftware.com w piątek przed turniejem wieczorem
VI. SYSTEM ROZGRYWEK:
Grupowo-pucharowy, uzależniony jest od ilości zgłoszeń w danej kategorii – minimalna ilość zgłoszeń – 4,
W grupach mecz trwa do 2 wygranych setów do 21 pkt.,(30 punkt kończy set/mecz) z grup do dalszych
gier awansują-wszyscy !!! Po wyjściu z grup gramy systemem pucharowym. Zawodnicy, którzy ze
swoich grup wychodzą z miejsc 1,2 wpadają do drabinki finałowej i grają I,II,III set do 21 pkt.,(30 punkt
kończy set/mecz). Zawodnicy, którzy ze swoich grup wychodzą z miejsc 3,4 wpadają do drabinki
(pocieszenia) i grają set I,II,III do 15 pkt.,(21 punkt kończy set/mecz).
Nie rozgrywamy meczu o 3 miejsce
Rodzaj gier: pojedyncze i podwójne
Turniej będzie rozgrywany lotkami dostarczonymi przez uczestników (kolejność wg rankingu PZBad)
Klasyfikacja indywidualna w każdej kategorii
VII. OPŁATY STARTOWE:
40 zł od osoby za start w 1 kategorii, 70 zł od osoby za start w 2 kategoriach, poprzez sklep internetowy
na stronie http://badzio.pl/sklep, bezpośrednio na rachunek bankowy mBank: 51 1140 2004 0000 3202
7810 7465 w tytule proszę podać imię i nazwisko, wpłaty należy dokonać do środy 08.05.2019 r.
W dniu zawodów bezpośrednio przed turniejem u organizatora 50,00 zł osoba za start w 1 kategorii,
80 zł od osoby za start w 2 kategoriach
VIII. NAGRODY:
Pamiątkowe puchary za 1 miejsca w każdej kategorii
Pamiątkowe medale i dyplomy za miejsca 1 – 3 w każdej kategorii
Wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe w
tym rakieta, lotki, gadżety do badmintona firmy VICTOR
IX. ZGŁOSZENIA:
Od 11.04.2019 r. godz. 20:00 do 08.05.2019 r. godz.20:00 ( środa ) – poprzez wypełnienie formularza
na stronie: http://www.badzio.pl
Ze względu na warunki techniczne hali oraz obszerny system rozgrywek, jesteśmy w stanie przyjąć 85
osób. Osoby, które zgłoszą się po przekroczonej liczbie, będą wpadały na listę rewersową i zostaną
dopisywane po wycofaniu się zawodników zgłoszonych w pierwszej 85.
Osoby, które wycofają się z zawodów po terminie tj. 08.05.2019 r. godz. 20:00 są zobowiązani do
znalezienia zastępstwa w swoich kategoriach lub uiszczenie opłaty wpisowej za turniej.
X. SPRAWY TECHNICZNE:
Zawodnik może grać tylko w jednej kategorii „singiel open A lub B lub C”
Zawody przeprowadzone będą na 9 kortach
Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora Turnieju.
W sprawach spornych, lub nie ujętych w regulaminie, decydują organizatorzy i sędzia główny
zawodów. Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Słodki i ciepły poczęstunek podczas turnieju
XI. INNE:
Organizator nie zapewnia opieki medycznej, zawodnicy startują na własną odpowiedzialność oraz
zobowiązani są do podpisania oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w
turnieju (załącznik nr 1 do regulaminu)
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione na sali lub w przebieralniach
Oświadczenie i klauzura informacyjna (załącznik nr 2 do regulaminu)
Wszystkie dodatkowe informacje u organizatora zawodów:
Sebastian Wiśniewski, email: badzio@badzio.pl , tel. 608 527 667

XII. PATRONAT MEDIALNY:
http://www.facebook.com/BadmintonSochaczew
http://www.badzio.pl
http://www.pswp.e-sochaczew.pl
TuSochaczew.pl
Radio Sochaczew
Echo Powiatu
Ziemia Sochaczewska
http://badmintonzone.pl/

Partnerzy:

Załącznik nr 1 do regulaminu

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam że:
 mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach sportowych – IV Mistrzostwa o Puchar
Starosty Sochaczewskiego organizowany przez Stowarzyszenie „Przez Sport w Przyszłość” –
rozgrywanych 12 maja 2019 roku oraz nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do udziału w
nich,
 startuję na własną odpowiedzialność i jestem świadomy ryzyka związanego ze startem w zawodach.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu zawodów i klauzurą
RODO i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte.

Sochaczew, 12.05.2019 r

.…......................................................................
(czytelny podpis)

Załącznik nr 2 do regulaminu

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA TURNIEJU
IV Mistrzostwa o Puchar Starosty Sochaczewskiego
Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do udziału w IV
Mistrzostwa o Puchar Starosty Sochaczewskiego organizowanego przez Stowarzyszenie "Przez
Sport w Przyszłość" w dniu 12.05.2019 roku.
Wyrażam zgodę, na rejestrację mojego wizerunku (fotograficzną i video) oraz wykorzystanie go w
materiałach promocyjnych przez Stowarzyszenie "Przez Sport w Przyszłość.
……………..….………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………
(podpis /data/telefon /pesel)
KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem podanych danych osobowych jest: Stowarzyszenie "Przez Sport w
Przyszłość" z siedzibą ul. Targowa 16 m 14, 96-500 Sochaczew.
Kontakt telefoniczny 696-550-956 lub e-mail: przezsportwprzyszlosc@gmail.com
Zebrane dane będą przechowywane: przez 2 lata po czym zostaną usunięte.
Zebrane dane mogą być przekazywane lub ujawniane odbiorcom wyłącznie na mocy
przepisów prawa oraz innym podmiotom: ratownicy medyczni, szpital (tylko w trakcie trwania
turnieju). Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia (szczegóły w art. 17RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18RODO),
prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20RODO), prawo wniesienia sprzeciwu
(szczegóły w art. 21RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów
prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa
w imprezie.

……………..….………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………
(podpis /data/telefon /pesel)

