
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 



 

Organizatorzy: 

 

 

Współpraca: 

 

Miejsce:  

 

Data: 

Rodzaj rozgrywek: 

Kategorie: 

 

 

 

 

 

Zasady uczestnictwa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System rozgrywek:  

Lotki:  

Nawierzchnia:  

Ostateczne terminy:  

 

 

 

 

Opłata startowa: 

 

 

 

Urząd Miejski w Gorlicach www.gorlice.pl  

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach 

Crossminton.pl www.crossminton.pl  

Polska Akademia Crossmintona (PACROS), International Crossminton 

Organization (ICO), Speedminton Polska/ Libo Koncept  

Gorlice, Hala Sportowa OSiR, ul. Sportowa 9  

 

Sobota, 11 marca  2017,  początek - 20.30  

Gry pojedyncze   

Oficjalne  kategorie singlowe ISBO: 

   1. Female singles  

   2. Open male singles    

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

minimum 4 graczy;  

 

Limit zgłoszeń: 32 graczy  

Uczestnik może startować tylko w jednej z wyżej wymienionych kategorii  

Przy mniejszej liczbie zgłoszeń w danej kategorii zawodnik będzie 

automatycznie przesunięty do innej kategorii. 

W zawodach mogą brać udział osoby pełnoletnie z kraju i zagranicy.  

Zawodnicy winni posiadać dobry stan zdrowia (brak przeciwwskazań 

lekarskich), a w razie wypadku, kontuzji nie będę wnosić żadnych roszczeń 

w  stosunku do Organizatora. Każdy zawodnik powinien ubezpieczyć się w 

zakresie NW.  

Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach: kobiety i mężczyźni  

 

system KO, system brazylijski (do 2 przegranych) 

2015 Night Speeder® from Speedminton®  

Parkiet  

Termin rozstawiania gier: 20.04.2017 – godz. 24:00.  

Koniec rejestracji i termin płatności: 12.04.2017– godz. 24:00.  

Koniec zwrotów: 20.04.2017 – godz.24:00. (Zawodnik przegrywa wszystkie mecze, ma 

“0” punktów do rankingu ISBO/STARS, organizator nie ma obowiązku zwrotu wpisowego) 

Start w 1 kategorii (singiel): 

40 PLN dorośli:  

Opłata zawiera: okolicznościową koszulkę, wodę mineralną.  

 

http://www.gorlice.pl/
http://www.crossminton.pl/


 

 

 

Potwierdzenie 

uczestnictwa: 

 

Nagrody:  

 

 

 

 

 

 

Zapisy do turnieju: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualne informacje:  

 

Regulamin rozgrywek: 

 

 

Kierownictwo turnieju: 

 

Sędzia główny:  

 

Różne:  

 

 

 

Konto do przelewu opłaty startowej:           

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach,  

nr 84 2030 0 045 1110 0000 0160 8890 

    Tytuł przelewu: „wpisowe blackminton”. 

Data: 29 kwietnie  Godz.: 18.00 – 20:00 

 

100 punktów do rankingu ICO oraz 500 punktów do rankingu Grand Prix 

Crossminton  STARS Poland 2017,  

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach gracze 

otrzymują nagrody pieniężne (I miejsce- 300 złotych, II  miejsce 200 

złotych, III miejsce – 100 złotych), medale oraz dyplomy, a za pierwsze 

miejsca dodatkowo puchar. Wśród wszystkich uczestników zawodów (z 

wyłączeniem zwycięzców rozlosowane zostaną nagrody pocieszenia) 

Zawodnicy zgłaszają się e-mailowo na adres jkg2000@um.gorlice.pl  

Można też poprzez system Ophardt online : 

http://crossminton.org/tournaments/tournament-system-login/  

A także  online na stronie: http://www.crossminton.pl w zakładce 

„wydarzenia”  

W zgłoszeniu proszę podać: Imię i nazwisko, datę urodzenia, miasto, 

telefon. 

Zawodnicy z zagranicy dokonują wpłaty w dniu zawodów. 

Przez fakt zgłoszenia się do zawodów, zawodnicy potwierdzają, że 

zapoznali się z regulaminem zawodów i przyjmują go do stosowania. 

Na stronach www.crossminton.org    i  www.crossminton.pl   oraz na 

Facebook Speedminton-Poland wydarzenia  

Reguły dla crossmintona według standardów ICO. Dostępne na stronie: 

www.crossminton.org    

 

Jerzy Knot, tel. +48 509 497 008,  

Mail: jkg2000@um.gorlice.pl  

Bomirska Lidia, tel. 606 661 804 Asystenci: Mariusz Sawicki                

 Mail: lidia.bomirska@wp.pl  

Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zmian lub odwołania rozgrywek. 

Rejestrując się uczestnik  akceptuje ustalenia zawarte w ogłoszeniu.  

Odpowiednie ubezpieczenie zawodnik załatwia sobie indywidualnie.  

Wszystkich zawodników obowiązuje na obiektach sportowych obuwie 

sportowe. 

Gorlice, styczeń 2017           
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