
  
  

Ogłoszenie/Regulamin turnieju 

II Seniorski Turniej Crossmintona 
 

sobota, 12.05.2018 – Świętochłowice 

 
   

Organizator: Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II w Świętochłowicach 
www.fundacjarodzin.pl 
 

Współorganizator: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Świętochłowicach ul. Zubrzyckiego 38 

Miejsce: Hala sportowa – Szkoła Podstawowa Nr 1 Świętochłowice  
przy ul. Zubrzyckiego 38 

 

Data: sobota, dnia 12.05.2018 roku godz. 9.30 

 

Program: Potwierdzanie uczestnictwa: 9.00 

Start od  godz. 9.30 - rozgrywki grupowe  
 

Sprzęt: Lotki Speeder®MATCH firmy Speedminton® Rakiety, długość: 57-61cm, 
waga: 145-180g   

Boisko:  boiska do crossmintona (dwa kwadraty, każdy o boku 5,5m, ustawione 
w odległości 12,8m) - 2 korty  

Nawierzchnia: parkiet 
 

Rodzaj zawodów: zawody singlowe 

 

Kategorie: Open (bez podziału na płeć); 
 

System rozgrywek: Zależnie od ilości zgłoszeń zawodników - rozgrywki grupowe i prosty 
system KO ( decyduje Organizator zawodów w porozumieniu z sędzią 
głównym turnieju ) 
 

Zasady 
uczestnictwa: 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – liczba zawodników 
ograniczona ( decyduje kolejność zgłoszeń ) 

Opłata startowa: Turniej ma charakter charytatywny - opłata startowa w kwocie 
minimum 22 zł , płatna gotówką w dniu zawodów, po uprzednim 
zgłoszeniu się zawodnika do udziału w turnieju – istnieje też 
możliwość dokonania zapłaty opłaty startowej w formie przelewu - 
link  do wpłaty https://kilometrydobra.pl/wplac/?id=12768 
 

Regulamin 
rozgrywek: 

oficjalnie przepisy gry sportowej International Crossminton 
Organisation (ICO) 

Rejestracja: e-mail: jerzywieckowski@wp.pl lub telefonicznie – nr tel. 601662238  
( tylko SMS ). Koniec rejestracji: 10.05.2018.   
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Nagrody: pamiątkowe medale i dyplomy dla uczestników zawodów 

Osoby do 
kontaktu: 

Jerzy Więckowski, tel. +48 601662238, jerzywieckowski@wp.pl,   
 

Koniec rejestracji: do dnia 10.05.2018 do godz. 23.59 

Kierownictwo 
turnieju/sędzia 
główny: 

Jerzy Więckowski, tel. 601662238 

Różne: Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zmian lub odwołania 
rozgrywek. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy 
zgubione, pozostawione w szatniach i na terenie obiektu. Rejestrując 
się do turnieju, uczestnik akceptuje ustalenia zawarte w ogłoszeniu.  
 

Ubezpieczenie: Odpowiednie ubezpieczenie uczestnicy wykupią we własnym zakresie - 
udział w turnieju odbywa się na własną odpowiedzialność zawodników. 
 

Uwaga: Możliwość wypożyczenia rakiet bezpłatnie na dokument tożsamości 
 

 
 


