REGULAMIN
MIKOŁAJKOWE ZAWODY W BADMINTONIE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA KATOWICE
OS KOLEJARZ 09.12.2022 r. (piątek)

I CEL ZAWODÓW
•

Popularyzacja gry w badmintona

II TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
•

09.12.2022 r. Hala OS Kolejarz - ul. Alfreda 1 Katowice (wjazd na parking od
Al. Wojciecha Korfantego).

•

Biuro zawodów czynne od 8:00 do 9:00

•

Początek rozgrywek - godzina 9:00, planowane zakończenie turnieju godz. 13:00

III ORGANIZATORZY
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach – ul. Zofii Nałkowskiej 10A;
40-425 Katowice
Kontakt- Dział Sportu i Obsługi Klienta: tel. (32) 253 76 54
e-mail: sport@mosir.katowice.pl
www.mosir.katowice.pl
Miejski Szkolny Związek Sportowy- Plac Wyzwolenia 18; 40-423 Katowice
Kontakt- Włodzimierz Zarodkiewicz tel. 505 167 925 e-mail: wlodar@interia.pl
IV UCZESTNICTWO
•

W turnieju mogą uczestniczyć szkoły, które zgłoszą swój udział elektronicznie do
Działu Sportu i Obsługi Klienta MOSiR Katowice, na adres email
sport@mosir.katowice.pl do dnia 02.12.2022 r. do godziny 14:00
oraz otrzymają informację zwrotną z potwierdzeniem zgłoszenia.
Organizator w odpowiedzi na zgłoszenie prześle wzór zgód rodziców/prawnych
opiekunów na udział dzieci w zawodach oraz klauzulę RODO.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz jej brak uniemożliwi udział w zawodach.

•

Każdą szkołę w każdej kategorii wiekowej może reprezentować jedna drużyna
dziewcząt i chłopców (maksymalnie 3 dziewczynki i 3 chłopców).
▪

rocznik 2012 dziewczynki

▪

rocznik 2011 dziewczynki

▪

rocznik 2010 dziewczynki

▪

rocznik 2009 dziewczynki

▪

rocznik 2008 dziewczynki

▪

rocznik 2012 chłopcy

▪

rocznik 2011 chłopcy

▪

rocznik 2010 chłopcy

▪

rocznik 2009 chłopcy

▪

rocznik 2008 chłopcy

W treść zgłoszenia należy wpisać:
- nazwę kategorii (2012D, 2011D, 2010D, 2009D, 2008D, 2012CH, 2011CH, 2010CH,
2009CH, 2008CH)
- nazwę szkoły,
- imię i nazwisko nauczyciela opiekującego się zawodnikami oraz telefon
kontaktowy,
- listę zawodników.
•

Organizator nie pobiera opłaty wpisowej.

•

Liczba drużyn zostaje ograniczona do 6 zespołów w danej kategorii wiekowej,
decyduje kolejność zgłoszeń.

V SYSTEM ROZGRYWEK
•

Uzależniony od ilości startujących zespołów. Zostanie ustalony w dniu turnieju.

VI PRZEPISY OGÓLNE GRY
Drużyna składa się z 2-3 uczniów.
Zawody rozegrane zostaną systemem pucharowym.
Mecz toczy się do dwóch wygranych gier w systemie: A-X, B-Y, ewentualnie debel,
Każda gra toczy się do dwóch wygranych setów do 11 pkt (z dwupunktową
przewagą). Jeżeli strony osiągną wynik 15:15 wygrywa zawodnik, który pierwszy
zdobędzie 16 punkt.
▪ Przy wyniku 1:1 w setach, w decydującym secie (debel) następuje zmiana stron,
gdy jeden z zawodników zdobędzie 6 punkt.
▪ Przed każdym meczem opiekun podaje skład zespołu.
▪ Zawodnik rezerwowy może w każdej chwili zastąpić zawodnika podstawowego, ale
bez możliwości zmiany powrotnej w tym meczu.
▪
▪
▪
▪

▪ W każdej grze zawodnik lub para ma prawo do jednej 1-minutowej przerwy w grze.
▪ System rozgrywek będzie dostosowany do liczby drużyn.
▪ W rocznikach rywalizujących w klasach 4-6 nie będzie obowiązywała zagrywka po
skosie przy obowiązujących pozostałych przepisach gry.
▪ Zawody sędziować będę uczestnicy turnieju.
▪ W sprawach spornych lub nie ujętych regulaminem decydować będzie sędzia
koordynujący zawody.
VII ZABEZPIECZENIE SPRZĘTU
•

Każda drużyna zabezpiecza dla swojej drużyny we własnym zakresie rakiety do gry
stroje sportowe oraz obuwie zmienne,

•

Organizator zabezpiecza szatnie, opiekę medyczną, sędziego koordynatora oraz
lotki do gry.

VIII NAGRODY
•

Organizator przewiduje pamiątkowe medale dla zdobywców pierwszych trzech
miejsc w każdej kategorii wiekowej oraz pamiątkowe puchary dla szkół, które
zdobędą największą liczbę punktów (trzy pierwsze miejsca).

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
„RODO”), każdy z uczestników zobowiązany będzie
do podania swoich danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie
przez MOSIR Katowice oraz MSZS Katowice. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz
jej brak uniemożliwi udział w imprezie.
• zgłoszenie udziału w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika lub
jego prawnego opiekuna zgody na opublikowanie jego wizerunku na łamach strony
internetowej i w informacjach medialnych Organizatorów.
• opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
podanych podczas zapisu- w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy,
Jednocześnie uczestnik oraz opiekun prawny oświadczają, że został poinformowany, iż:
administratorem danych osobowych uczestnika biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Katowicach, ul. Zofii Nałkowskiej 10a oraz Miejski Szkolny Związek
Sportowy- Plac Wyzwolenia 18; 40-423 Katowice dane osobowe będą przetwarzane
wyłącznie w celach związanych z organizacją imprezy.
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.
• w imprezie mogą brać udział osoby bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich do
udziału w zawodach sportowych,
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas trwania
zawodów,

• zgłoszenie udziału oznacza, że uczestnik oraz jego prawny opiekun akceptuje
wszystkie ustalenia zawarte w regulaminie oraz że rozważył i ocenił charakter, zakres i
stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie: zagrożenie wypadkami;
możliwość odniesienia obrażeń ciała; urazy fizyczne i dobrowolnie zdecydował się
podjąć to ryzyko;
• organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy;
• Uczestników turnieju obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów

alkoholowych pod rygorem dyskwalifikacji drużyny.
• Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dopełnienie wszystkich formalności w biurze,
w tym akceptacja regulaminu przez złożenie podpisu opiekuna prawnego na formularzu
zgłoszeniowym.
• Uczestnicy zawodów są ubezpieczeni przez Organizatora
• Uczestnicy przyjeżdżają na zawody we własnym zakresie i na koszt własny
• Wszyscy zawodnicy winni posiadać dokument tożsamości
• Organizator nie prowadzi depozytu
• We wszystkich sprawach spornych oraz nieobjętych regulaminem decydować będą

organizatorzy.
• Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora, wszelkie skargi oraz

zażalenia, będą przyjmowane oraz rozpatrywane do momentu zakończenia imprezy.

