
PTS KAWASAKI CUP 

1. CELE: 

• Popularyzacja badmintona  

• Integracja środowiska seniorów 

• Powrót do seniorskiego badmintona w Wielkopolsce  

• Wyłonienie zwycięzców turnieju 

2. ORGANIZATORZY: 

Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe, POWERBAD, WOZBad 

 

Osoba odpowiedzialna za organizację turnieju:  

Jakub Janaszek pts@ptspuszczykowo.pl tel. 697 695 723 

Marlena Szkudlarczyk m.szkudlarczyk@powerbad.com  tel. 607 948 588 

3. TERMIN: 

5-6.11.2022 

 

4. MIEJSCE: 

Hala Widowiskowo-Sportowa w Puszczykowie – 6 kortów 

Uwagi: maty KAWASAKI 
 

5. PROGRAM: 
• sobota godz. 9:00 - rozpoczęcie gier zgodnie z planem zamieszczonym na 
witrynie internetowej http://eBadminton.pl/.  

• niedziela godz. 9:00 - ewentualne dokończenie gier 
 

6. KATEGORIE WIEKOWE: 
• gr.0 kobiety (25+) ur. w 1996 i starsze 
• gr.0 mężczyźni (30+) ur. w 1987 - 1991 

• gr.1 (35+) kobiety i mężczyźni ur. 1982-1986 
• gr.2 (40+) kobiety i mężczyźni ur. 1977-1981 

• gr.3 (45+) kobiety i mężczyźni ur. 1972-1976 
• gr.4 (50+) kobiety i mężczyźni ur. 1967-1971 
• gr.5 (55+) kobiety i mężczyźni ur. 1962-1966 

• gr.6 (60+) kobiety i mężczyźni ur. 1957-1961 
• gr.7 (65+) kobiety i mężczyźni ur. 1952-1956 

• gr.8 (70+) kobiety i mężczyźni ur. 1947-1951 
• gr.9 (75+) kobiety i mężczyźni ur. 1942-1946 
• gr.10 (80+) kobiety i mężczyźni ur. do 31.12.1941 

 
7. SYSTEM ROZGRYWEK: 

a. grupowo-pucharowy trójkowy we wszystkich grach; 
b. turniej rozgrywany we wszystkich rodzajach gier (pojedyncza mężczyzn, 

pojedyncza kobiet, podwójna mężczyzn, podwójna kobiet, mieszana) w każdej 
kategorii wiekowej przy minimalnej liczbie 3 zgłoszeń. Przy liczbie zgłoszeń 
mniejszej niż 3 zawodnicy zostają automatycznie przepisani do grupy młodszej; 

c. zawodnik może grać maksymalnie w 2 rodzajach gier, ale nie w 2 kategoriach 
wiekowych tego samego rodzaju gry; 

d. zawodnik starszy może grać w kategorii młodszej; 
e. rozstawianie wg Regulaminu Seniorów Badmintona i zgodnie z aktualną 
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ogólnopolską listą klasyfikacyjną seniorów; 

 
8. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

a. data urodzenia zgodna z pkt. 6; 
b. terminowe zgłoszenie do gier; 
c. opłacenie wpisowego: 50 zł za grę pojedynczą, 50 zł za grę podwójną od 

zawodnika; 
d. posiadanie aktualnych badań sportowo-lekarskich albo złożenie oświadczenia 

potwierdzonego podpisem uczestnika o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
udziału w turnieju; 
e. posiadanie przepisowego sprzętu (w tym lotek) i ubioru sportowego. 

 
W przypadku zagrożenia epidemiologicznego należy zastosować się do 

aktualnego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów oraz do reżimu sanitarnego 
 
9. ZGŁOSZENIA DO GIER: 

a. zgłoszenia do wszystkich gier należy składać na formularzu zgłoszeniowym 
dostępnym na witrynie internetowej http://eBadminton.pl/. 

b. zawodnicy zgłaszający się do turnieju są obowiązani podać: 
• imię i nazwisko, rok urodzenia, rodzaj gry, partnerów do gier podwójnych; 

• oraz ewentualnie mogą podać: deklarację gry w młodszej kategorii wiekowej, 
wniosek o dodatkowe rozstawienie bezklubowe, inne informacje (np. numer 
telefonu). 

 
10. TERMIN ZGŁOSZEŃ DO GIER: 

1/11/2022 (wtorek) godz. 22:00 
 
11. PUBLIKACJA LOSOWANIA I PLANU GIER: 

3/11/2022 (czwartek) godz. 12:00 
 

12. SĘDZIA GŁÓWNY: 
 
Waldemar Adamski licencja sędziowska PZBad nr 376 tel.601 476 227 mail: 

waldek.arch.sarp@gmail.com  
 

13. WYNIKI TURNIEJU: 
wliczane do listy klasyfikacyjnej seniorów. 
 

14. NAGRODY: 
medale oraz nagrody rzeczowe w miarę możliwości organizatora 

 
15. PAKIET STARTOWY: 
Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy w postaci naciągu KAWASAKI lub 

owijki oraz Pieczywa Chrupkiego - TOVAGO 
 

16.ZAKWATEROWANIE: 
Hotel Wielspin – www.puszczykowo.wielspin.pl ul. Wysoka 8, 62-040 
Puszczykowo na hasło „Badminton” 

Hotel Angie - www.angie.com.pl Sobieskiego 50 , 62-040 Puszczykowo 
Hotel Morena - www.hotelmorena.pl ul. M Konopnickiej 1A, 62-050 Mosina 

Hotel Poznański - www.hotelpoznanski.pl ul. Krańcowa 4 (wjazd od ul. 3 Maja) 
62-030 Luboń – 9km od hali 
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17. WYŻYWIENIE: 

Możliwość zamówienia dwudaniowego obiadu u organizatora w cenie 25zł  
Zamówienia posiłków do 2.11.2022 na maila pts@ptspuszczykowo.pl / tel. 

697695723  

Podczas zawodów będzie udostępniony kącik kawowy 

 
18. SERWIS i STOISKO SPRZĘTU: 
 

Podczas zawodów będzie możliwość zakupu sprzętu marki KAWASAKI oraz 
skorzystania z serwisu naciągania rakiet 

 
19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
a. turniej przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Seniorów Badmintona i 

Regulaminem Sportowym PZBad; 
b. w sprawach spornych decyduje sędzia główny  

 
21. PATRONAT MEDIALNY / SPONSORZY: 
Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Puszczykowa, Urząd Miasto Puszczykowo /  

KAWASAKI/ Pieczywo Chrupkie Tovago/ Telewizja STK  
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