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ORGANIZATORZY:        

                                                      

                                         

 

WSPÓŁPRACA:   

                                     

                                

 

SPONSOR TYTULARNY:    

   

 

MIEJSCE:                   Klub Tenisowy „WARSZAWIANKA”    

   ul. Piaseczyńska 71,  
                                 02-511 Warszawa, Poland  
                                          http://www.tenis.centrumwarszawianka.pl/  

 

 

http://www.tenis.centrumwarszawianka.pl/


Google Maps:   Szczegóły w zakresie transport publicznego na:                                                  

   http://warszawa.jakdojade.pl/?locale=en      

    

A – „Lotnisko Chopina”, ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa  
B – Tournament venue Klub Tenisowy “Warszawianka”, ul. Piaseczyńska 71, Warszawa 
       (Parking przy ul. Piaseczyńska 71)  
C – Dworzec Centralny, Al. Jerozolimskie 54. Warszawa   
 
Schemat boisk do crossmintona  
 

   

http://warszawa.jakdojade.pl/?locale=en


Data:     29 June 2017  
   Juniorsie kategorie singlowe – indoor  
   Dorośli, kategorie deblowe – outdoor  

   30 June 2017  
   Wszystkie kategorie singlowe dorosłych  – indoor  
   Dorośli, kategorie singlowe Senior 50+(kobiety/mezczyźni) – outdoor  
   Juniorskie kategorie deblowe – outdoor  

   1 July 2017  
   Dorośli, kategorie singlowe  – indoor  
   Dorośli, kategorie deblowe - outdoor 
   W przypadku złej pogody organizator zastrzega sobie prawo do   
               przedłużenia turnieju do niedzieli, 2 lipca 2017 do godz. 14.00. 
  

Terminy:  Termin rozstawienia gier: 
   10.06.2017 
   Koniec rejestracji i płatności: 
   1.05.2017 
   Koniec zwrotów: (  Zawodnik przegrywa wszystkie mecze, ma  “0” punktów do  
                                                                         rankingu, organizator nie ma obowiązku zwrotów): 
   10.06.2017  
 
Kategorie:         Singlowe- Zgodnie z oficjalnym rankingiem ICO:  

   x Female singles 
   x Open singles (all genders, mixed) 
    x Male singles: Seniors 40+ 
   x Male singles: Seniors 50+ 
   x Female singles: Seniors 35+ 
   x Female singles: Juniors U18 
   x Male singles: Juniors U18 
   x Female singles: Juniors U14 
   x  Male singles: Juniors U14 
   x Female singles: Juniors U12 
   x Male singles: Juniors U12 

   Deblowe- zgodnie z rankingiem ICO: 
   x  Open doubles (all genders) 
   x  Mix doubles (one male, one female)  
   x  Female doubles  
   x  Female doubles: Juniors U18 
   x  Male doubles: Juniors U18    

Dodatkowe kategorie 
i informacje:      Dodatkowe kategorie (nieoficjalne → Nie ma punktów do rankingu!)::  

   x Female singles: Seniors 50+   
   x Female doubles: Senior 35+ 
   x Female doubles: Senior 50+ 
   x Male doubles: Senior 40+ 
   x Male doubles: Senior 50+  
   x Mix double: Senior 40+ 
   x Mix doubles: Senior 50+  
 

    Kategoria jest tworzona, gdy zgłosi się min. 8 uczestników, a u juniorów 
                                         minimum 4 graczy. 
                                     



Zasady uczestnictwa: Nie ma limitu uczestników. Uczestnik może startować tylko w jednej z wyżej 
                                        wymienionych kategorii oraz w deblu. 
   Zawodnik musi być członkiem oficjalnych organizacji zrzeszonych w ICO  
   a rejestracja możliwa jest tylko przez system rejestracji turniejowej. 
   Partnerzy w grach podwójnych muszą być tej samej narodowości.   
                   Każdy gracz powinien mieć na z tyłu koszulce imię i nazwisko oraz nazwę kraju. (Brak oznacza  
                   Dyskwalifikację)  
 
Speeders:    2015 Match & Fun Speeder® from Speedminton®  
 
Nawierzchnia:         Ceglaste korty tenisowe oraz twarda nawierzchnia tenisowa – “decoturf”   
   Ważne: Obowiązkowe specjalne obuwie z odpowiednią podeszwą !!! 
   (brak obuwia do gry na ceglastej nawierzchni- dyskwalifikacja!!!) 
   48 boisk do crossmintona (23 wewnątrz I 24 na zewnątrz) 
 
Wpisowe:           Uczestnictwo w 1 konkurencji(singiel): 

- 75 Euro  dorośli 

- 30 Euro juniorzy U18; U14 & U12  
        Uczestnictwo w 2 konkurencjach (singiel i debel) :  

- 85 Euro dorośli 

- 40 Euro juniorzy U18; U14  & U12   
                                    Opłata zawiera: opłatę startową, oficjalny ECH-T-shirt, wodę, owoce, WARSAW CROSS  
                                    TOUR (start: niedziela , 12.00), Blackminton-Party dla graczy w czwartek wieczorem        
                                    oraz Grill i party dla zawodników w sobotę wieczorem.  
 

 Wpisowe w terminie do 1 maja 2017 należy przelać na konto ICO:  
 
   Właściciel konta : ICO- International Crossminton Organisation 
    Berliner Volksbank 
   IBAN: DE86100900002460749002 
   BIC: BEVODEBBXXX 
   Tytuł płatności: 
   WC2017, Nazwisko I imię gracza , wybrana kategoria. (Przy płatnościach grupowych  
                                        należy przesłać do organizatora listę zawodników, których dotyczy płatność)  
 
 
Wstępny plan zawodów:    Aktualizacje I zmiany będą dostępne na stronie!  
                 http://crossminton.pl/ico-wch2017/  
  Data: 29 czerwca 2017: 
   9 a.m. → potwierdzenie uczestnictwa 
   11 a.m. → Otwarcie turnieju! 
   12 a.m. → Gry singlowe w kategoriach juniorskich – pod balonami  
   12 a.m.→ Gry deblowe w kategoriach dorosłych – na zewnątrz 
     Wieczorem: dekoracja zwycięzców  
     8 p.m. → Blackminton Party dla graczy  
  Data: 30 czerwca 2017 
   7 a.m. → potwierdzenie uczestnictwa 
   8 a.m. → Gry deblowe w kategoriach dorosłych  – pod balonami 
   8 a.m. → Gry singlowe w kategoriach  Senior 50+(kobiety/mężczyźni) – na zewnątrz 
   8 a.m. → Gry deblowe w kategoriach juniorskich – na zewnątrz 
      Wieczorem: dekoracja zwycięzców  

http://crossminton.pl/ico-wch2017/


  Data: 1 lipca 2017 
   8 a.m. → Gry singlowe (KO-ćwierć finały- finały)  – pod balonami 
     Wieczorem: dekoracja zwycięzców 
   9 p.m.  → Grill i party dla zawodników  
  
   UWAGA: W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega  
                                       sobie  prawo do przedłużenia turnieju do niedzieli 2 lipca 2017 do godz. 14.00.  
 
 
Nagrody:               - Max.  2000 punktów do ranking ICO 
   - 500 EUR dla zwycięzcy kategorii Open oraz 300 EUR dla zwycięzcy kategorii female   
                                          single;  
           - medale, puchary,  
   - dyplomy za miejsca od 1do 3,  we wszystkich kategoriach   
   - upominki od sponsorów. 
 
Rejestracja i dalsze  
informacje:                 Rejestracja do turnieju na stronie -  http://crossminton.org/   (w systemie Ophardt). 
   Link:        
                                       http://crossminton.org/tournaments/tournament-system-login/   
   Informacje o turnieju aktualizowane  na stronach: 
   http://crossminton.pl/ico-wch2017/  
     FB- Speedminton-Poland  
   Rejestracja jest uznana, gdy wpisowe w odpowiednim terminie zostanie wpłacone  
                                       na konto ICO.  
 
 
Regulamin rozgrywek:    
   Reguły dla crossmintona według standardów ICO. Dostępne na stronie:  
                                          http://crossminton.org/   
 
 
Kierownictwo turnieju:    
 Lidia Bomirska – Organizacja i sędzia główny -   lidia@crossminton.pl, +48 606 661 804 
   
 Agnieszka Kocańda - Manager imprezy - agnieszka.kocanda@crossminton.pl, +48 605 606 892 
 
   Komitet Organizacyjny ICO Speedminton® World Championships 2017: 
   Anna Szczecinska – koordynator turnieju 
   Damian Korkosz – koordynator rozgrywek i sędziowania 
   Anna Jastrzębska - koordynator wolontariuszy 
   Anna Iwaniszczuk, Mariusz Mendala – biuro turnieju 
   Grzegorz Chmielewski – specjalista IT  
   Aneta Flisowska – Koordynator TV  
 
Sędzia główny:   
   Tomasz Kosiński       kosa21@autograf.pl  
   Lidia Bomirska          lidia@crossminton.pl   
   Dominik Mazurczak    
    
   Asystenci: Mariusz Sawicki, Michał Woźniak, Damian Korkosz, Dominik Mazurczak,    
          

http://crossminton.org/
http://crossminton.org/tournaments/tournament-system-login/
http://crossminton.pl/ico-wch2017/
http://crossminton.org/
mailto:kosa21@autograf.pl
mailto:lidia@crossminton.pl


Specjalna autoryzacja ICO:       Wyjątki, zaakceptowane przez ICO:  
    x Division Female singles: Seniors 50+  
    x Female doubles: Senior 35+ 
    x Female doubles: Senior 50+ 
    x Male doubles: Senior 40+ 
    x Male doubles: Senior 50+  
    x Mix double: Senior 40+ 
    x Mix doubles: Senior 50+ 
    x finał może być rozegrany w innym miejscu(np. publicznym) – wewnątrz    
    x terminy rejestracji I płatności  
    x połączenie turniejów dorosłych i juniorów 
    x 10 dzikich kart dla kategorii dorosłych 
    x 10 dzikich kart dla kategorii juniorskich 
    x 5 dzikich kart w każdej kategorii na liście rozstawień  
Różne:       Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zmian lub odwołania rozgrywek. 
   Rejestrując się uczestnik  akceptuje ustalenia zawarte w ogłoszeniu. 
 
Ubezpieczenie: Odpowiednie ubezpieczenie zawodnik załatwia sobie indywidualnie.  
   
 
Akceptacja federacji krajowej oraz ICO: 
 
    Akceptacja ze strony federacji krajowej: tak 
    Akceptacja ze strony ICO: tak  
 
 


