
        
 

Mławska Hala Sportowa serdecznie zaprasza na 
I Amatorski Turniej Indywidualny Badmintona 
o Puchar Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej 

 
REGULAMIN TURNIEJU 

 

1. ORGANIZATORZY: 
 
Mławska Hala Sportowa 
Wszelkie informacje o turnieju dostępne na stronie www.mhsmlawa.pl   
Informacji udziela również:  Marcin Grabowski tel. 236520027 
 
PRAWO GRY: 
W zawodach mogą grać jedynie zawodnicy, którzy nigdy nie byli klasyfikowani w rankingu 
Polskiego Związku Badmintona i nie widnieją w dniu turnieju w ewidencji zawodników 
Polskiego Związku Badmintona. 
 

2. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU: 
 
8 października (sobota) MŁAWSKA HALA SPORTOWA ul. Piłsudskiego 33a, 06-500 Mława 
Korty udostępnione będą od godziny 9:30 
godz.   9:45 – podział na grupy, losowanie gier  
godz. 10:00 – rozpoczęcie turnieju.  
 

3. TERMIN ZGŁOSZEŃ: 
 
Zgłoszenia prosimy nadsyłać e-mailem na adres mhs@mhsmlawa.pl lub faxem pod 
numerem 236520028 osobiście w sekretariacie Mławskiej Hali Sportowej ul. Piłsudskiego 
33a, 06-500 Mława 
Zgłoszenia przyjmowane będą tylko na poniższym formularzu również w dniu rozpoczęcia 
turnieju do godziny 9:45. 
Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane!!!! 
 

4. KATEGORIE TURNIEJU:  
 

 Single do lat 10 

 Single do lat 14 

 Kategoria OPEN 
 
 
 
 



5. SYSTEM ROZGRYWEK: 
 
• System gier zostanie ustalony przez Organizatora po zamknięciu listy zgłoszeń i będzie 
zapewniał rozegranie zawodnikowi minimum dwóch gier w każdej kategorii, do której został 
zgłoszony. 
• Rozstawienie w kategoriach „open" - na podstawie listy zgłoszeń. 
• Aby dana kategoria została rozegrana muszą być zgłoszone min. 3 osoby, w przypadku zbyt 
małej liczby zawodników w kategorii następuje dołączenie do najbliższej dopuszczalnej 
kategorii wiekowej. 
• Uczestników zawodów obowiązuje niniejszy regulamin, a w pozostałych – regulamin 
PZBad. 
• Organizator zapewnia lotki piórowe, chyba że bezpośrednio zainteresowani postanowią 
inaczej. 
  

6. NAGRODY: 
 
• za miejsca 1-3 medale i dyplomy oraz puchary 
• za miejsca 1-3 nagrody rzeczowe  
  

7. OPŁATA STARTOWA: 
 
• 5,00 PLN od osoby za udział w turnieju do lat 10 i 14, 
• 10,00 PLN od osoby za udział w turnieju OPEN, 
Opłatę startową dokonuje się gotówką w dzień turnieju u organizatora przed rozpoczęciem 
gier. 
  

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 
• zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, 
• uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, 
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przykre zdarzenia losowe, 
powstałe w drodze na zawody, na zawodach i w trakcie powrotu z zawodów, 
• organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki, 
• obowiązkowy jest strój zamienny sportowy dedykowany do gry na halach sportowych 
(buty, spodenki, koszulka), 
• organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu 
• w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator po wysłuchaniu 
opinii zainteresowanych  

 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                   
 

I Amatorski Turniej Indywidualny Badmintona 
o Puchar Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej Mława 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
 
Dokonując zgłoszenia akceptuję Regulamin Turnieju.  
 
1. Imię i nazwisko zawodnika:  
 
_________________________________  
 
2. Data urodzenia: ………………………………… 
 

3. Miasto: …………………………………………….. 
 

4. Telefon kontaktowy: ……………………….. 
 

5. E-mail; …………………………………………….. 
 

6. Kategoria indywidualna : ……………….. 
 

 
 


