
 

REGULAMIN TURNIEJU CROSSMINTONA 

 

 

§ 1. ORGANIZATOR TURNIEJU: 

 

FUNDACJA RODZIN POLSKICH im. św. Jana Pawła II w Świętochłowicach ul. Kubiny 5  

 
§ 2. TERMIN i MIEJSCE: 

 

1. Turniej zostanie rozegrany na terenie OSiR SKAŁKA w Świętochłowicach przy ul. 

Bytomskiej 40 w dniu  10 lipca 2017 roku  (poniedziałek) od godz. 16.00 (weryfikacja 

zawodników o 16:00 – rozpoczęcie gier o godz. 16.30) – boisko trawiaste obok boiska 

ORLIK i kortów tenisowych. 

2. Zapisy  do turnieju do  dnia 9 lipca 2017  telefonicznie lub SMS tel. 601662238,   lub 

mailem: jerzywieckowski@wp.pl – NALEŻY PODAĆ: imię , nazwisko i wiek. 

 

§ 3. UCZESTNICTWO: 

1. W turnieju mogą uczestniczyć dzieci/młodzież w wieku 7-16 lat, oprócz zawodników 

zrzeszonych 

 w klubach sportowych przez ostatnie 2 lata. 

2.  Zawodnicy przy zapisach na prośbę Organizatora  powinni przedstawić dokument 

tożsamości 

 (  np. legitymacja szkolna ).  

3.   Przystąpienie  zawodnika  do  rozgrywek  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  zasad  

i reguł zawartych  w  Regulaminie  Turnieju Crossmintona. 

 

§ 4. PRZEPROWADZENIE  TURNIEJU 

  

1. System  przeprowadzania  zawodów  ustala Organizator  w  zależności  od   ilości  

zgłoszonych  zawodników. 

2. Turniej może zostać rozegrany systemami: „ każdy z każdym”,  w grupach, pucharowo, 

do dwóch przegranych lub systemem mieszanym – system rozgrywek uzależniony jest od 

ilości zgłoszonych zawodników. 

3. Mecze rozgrywane będą do dwóch setów wygranych ( maksymalnie do 16  zdobytych 

punktów). 

Organizator w zależności od ilości zgłoszonych zawodników może zmienić punktację 

określoną 

w pkt 3. 

4. Turniej zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 7-11 lat, 12-16 

(turniej w zależności od ilości zgłoszonych zawodników może być przeprowadzony 

w kategorii Open - podziału na płeć). 

5. Kolejność miejsc w zawodach ustalana jest następująco: 

- duże punkty (2 pkt. zwycięstwo, 1 pkt. porażka, 0 pkt. walkower)  

- stosunek setów,   

- bilans bezpośrednich spotkań,  

- różnica małych punktów 
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6. Organizator zastrzega sobie prawo  zmiany systemu rozgrywek w trakcie turnieju. 

7. Podział na kategorie uzależniony od ilości uczestników. 

8. Zawodnicy w turnieju grają lotkami syntetycznymi, które zapewnia Organizator. 

9. Dla dzieci/młodzieży uczestniczących w turnieju Organizator zapewnia rakiety do 

gry. 

10. Mecze sędziują grający zawodnicy. 

11. Losowanie przeprowadza Organizator i sędzia Główny. 

12. Zawodnicy za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają medale 

oraz dyplomy – zawodnicy, którzy zajęli dalsze miejsca otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

 

 

§ 5. UBEZPIECZENIE I BEZPIECZEŃSTWO 

 

1. Do  zawodów  mogą  przystąpić  tylko  zawodnicy,  których  stan  zdrowia  pozwala  na  

udział w  zawodach. 

2. Każdy uczestnik bierze udział w turnieju  na własną odpowiedzialność. Organizator nie 

ponosi odpowiedzialności za wypadki, kontuzje i urazy powstałe w wyniku 

niewłaściwego korzystania z obiektu (urządzeń), nieprzestrzegania regulaminów oraz 

zasad bezpieczeństwa. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników zaginione 

w trakcie trwania zawodów. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana 

przez Organizatora za argument w ewentualnych kwestiach spornych. 

 

§ 6. UWAGI KOŃCOWE: 

 

1. Koszty związane z udziałem w zawodach: dojazd itp. pokrywają uczestnicy. 

2. Sędziego Głównego powołuje Organizator. 

3. Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym regulaminem rozstrzyga Organizator 

wraz z Sędzią Głównym. 

4. W  przypadku  nie  przestrzegania  regulaminu  i  przepisów  gry   Organizator  zawodów  

w  porozumieniu  z  Sędzią  Głównym  zawodów  ma  prawo  do weryfikacji  wyniku  

meczu lub dyskwalifikacji  zawodnika  z  rozgrywek. 

5.  Każdy uczestnik turnieju jest zobowiązany zapoznać się z  niniejszym regulaminem oraz 

regulaminem obiektu na którym odbywają się zawody. 

6. Zawodnik, podając dane osobowe w formularzu zgłoszeniowym, oświadcza, że: są one 

zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. 

o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Organizatora turnieju w celach 

związanych z turniejem. 

7. Podczas turnieju wykonywane będą zdjęcia prezentowane na stronie 

www.fundacjarodzin.pl. Każdy zawodnik ma prawo żądania usunięcia zdjęć z swoim 

wizerunkiem. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem. 

8. Interpretacja regulaminu oraz wszelkie sprawy nieuregulowane regulaminem są 

zastrzeżone dla Organizatora turnieju. 


