
     

 

 

 

Komunikat organizacyjny 

Ogólnopolski turniej badmintona PTS CUP 

(turniej zaliczany do rankingu PZBad w kategoriach młodzik, młodzik młodszy, 

junior młodszy) 

Puszczykowo, 8-9.10.2022 

1. Termin:  

8-9.10.2022 r.  

2. Organizator:  

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe, Wielkopolski Okręgowy Związek Badmintona 

Osoby odpowiedzialne za organizację:  

Jakub Janaszek tel. 697695723 

e-mail: pts@ptspuszczykowo.pl  

3. Kategorie wiekowe: 

 młodzik młodszy U13 (ur. 2010-2011) 

 młodzik U15  (ur. 2008-2009) 

 junior młodszy U17 (ur. 2006-2007) 

4. Szczegółowa lokalizacja: 

 Hala Widowiskowo -Sportowa w Puszczykowie, ul. Podgórna 21, 62-040 Puszczykowo ( 7 

boisk) 

5. Ogólny program turnieju: (do weryfikacji) 

●   piątek (30.09.2022) – zgłoszenia do turnieju  

 poniedziałek (3.10.2022) – publikacja zgłoszeo  

 środa (5.10.2022) – publikacja losowania na witrynie www.pzbad. 

tournamentsoftware.com  
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 sobota (8.10.2022) godzina 9:00 – odprawa techniczna, 9:30 - rozpoczęcie gier 

●  niedziela (9.10.2022), godzina 9:00  – ewentualne dokooczenie gier 

6. System rozgrywek: 

Turniej odbędzie się zgodnie z aktualnymi regulacjami zawartymi w Regulaminie Sportowym 

PZBad. 

Turniej we wszystkich kategoriach zostanie rozegrany systemem  grupowo – pucharowym. 

Zawodnik może wystąpid tylko w jednej kategorii wiekowej. 

Organizator dopuszcza możliwośd zgłoszeo zawodnika do 3 gier. W kategorii młodzik 

młodszy obowiązkowo zgłoszenie do gry pojedynczej + ewentualnie dodatkowa druga lub 

trzecia gra. 

7. Sędziowie: 

 Sędzia główny turnieju – Leszek Rorat : leszekrorat@gmail.com 

8. Zgłoszenia do gier: 

W formie elektronicznej do 30.09.2022 do godz. 22:00 zgodnie z regulaminem na adres 

sędziego głównego do  Leszek Rorat: leszekrorat@gmail.com  

9. Lotki: 

Uczestnicy są zobowiązani do zapewnienia do gry lotek piórowych.  

10. Opłaty startowe: 

 gra pojedyncza – 40 zł od zawodnika  

 gra podwójna - 35 zł od zawodnika 

 

11. Zakwaterowanie: 

Rezerwacja zakwaterowania we własnym zakresie. 

Proponowane miejsca noclegowe: 

Hotel Wielspin – www.puszczykowo.wielspin.pl ul. Wysoka 8, 62-040 Puszczykowo na hasło 
„Badminton” – 200m od hali 
Hotel Angie - www.angie.com.pl Sobieskiego 50 , 62-040 Puszczykowo - 1km od hali 
Hotel Morena - www.hotelmorena.pl ul. M Konopnickiej 1A, 62-050 Mosina 

mailto:leszekrorat@gmail.com
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Hotel Poznaoski - www.hotelpoznanski.pl ul. Kraocowa 4 (wjazd od ul. 3 Maja) 62-030 Luboo 
– 9km od hali 
12. Wyżywienie: 

Możliwośd zamówienia dwudaniowego obiadu u organizatora w cenie 25zł (domowe obiady 
w stołówce obok hali)Zamówienia posiłków do 5.10.2022 na maila pts@ptspuszczykowo.pl / 
tel. 697695723  

Podczas zawodów będzie udostępniony kącik kawowy dla trenerów i opiekunów grup. 

13. Nagrody:  

Zdobywcy miejsc 1-3 otrzymują dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe wg możliwości 

organizatora. 

14. Inne 

Organizator ma prawo do wykorzystania na własny użytek zdjęd, filmów oraz innych obrazów 

wykonanych podczas turnieju. Administratorem danych osobowych będzie wyłącznie PTS 

Puszczykowo z siedzibą w Puszczykowie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan 

zdrowia uczestników turnieju, którzy powinni posiadad ubezpieczenie NNW. Podczas turnieju 

będzie zapewniona niezbędna opieka medyczna. 

14.PATRONAT MEDIALNY / SPONSORZY: 

Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Puszczykowa, Urząd Miasto Puszczykowo /  KAWASAKI/ 

Pieczywo Chrupkie Tovago/ Powiat Poznaoski / Ministerstwo Sportu i Turystyki / Telewizja STK   
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