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Urząd Miejski w Gorlicach www.gorlice.pl  

Crossminton.pl www.crossminton.pl  

International Crossminton Organization (ICO), Polska Federacja 

Crossmintona (PFC), Polska Akademia Crossmintona (PACROS), 

Speedminton Polska/ Libo Koncept  

TV Gorlice, Gazeta Gorlicka 

Hala Sportowa - ul. Sportowa 9, 38-300 Gorlice, 

Sala Gimnastyczna MZS Nr 4 - ul. Krasińskiego 9, 38-300 Gorlice, 

 

Sobota, 5 maja 2018  

Gry pojedyncze,  gry podwójne  

Oficjalne kategorie singlowe:  

   1. Female singles  

   2. Open singles (all genders, mixed)  

   3. Male singles: Seniors 40+  

   4. Male singles: Seniors 50+  

   5. Female singles: Seniors 40+  

                                   6. Female singles: Seniors 50+ 

   7. Female singles: Juniors U18 

   8. Male singles: Juniors U18 

   9. Female singles: Juniors U14  

   10. Male singles: Juniors U14  

   11. Female singles: Juniors U12 

   12. Male singles: Juniors U12 

Oficjalne kategorie deblowe: 

   13.  Open doubles (all genders) 

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

min. 4 zawodników, w deblach min. 4 pary. Przy mniejszej liczbie zgłoszeń 

w danej kategorii zawodnicy zostaną przesunięci do innej kategorii. 

 

Limit zgłoszeń 80 graczy w singlach, 16 par w deblach. 

O starcie w turnieju decyduje data rejestracji. Uczestnik może startować 

tylko w jednej z wyżej wymienionych kategorii oraz w deblu. Zawodnik 

obowiązany jest posiadać aktualną licencję ICO i dobry stan zdrowia 

umożliwiający udział w turnieju.  

Zawodnicy zobowiązani są posiadać na strojach nadrukowane nazwisko 

oraz nazwę kraju (na plecach) w trakcie wszystkich meczy  (dotyczy 

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


 

 

 

 

 

System rozgrywek:  

Speeders: 

Nawierzchnia: 

 

 Ostateczne terminy: 

 

 

 

 

 

Wpisowe:  

 

 

 

 

Potwierdzenie 

uczestnictwa: 

 

Nagrody: 

 

 

Registration & 

further 

information:  

 

 

 

 

 

Competition 

regulations: 

 

Tournament 

turniejów ICO-Master) lub od półfinałów (dotyczy turniejów ICO-

International) ! (info, pytania, tel. 606 66 18 04)  

Rejestrując się do turnieju gracz wyraża zgodę na udostępnienie praw do  

swojego wizerunku za zdjęciach i video z turnieju na rzecz organizatora i 

partnerów wydarzenia sportowego.  

Faza grupowa + KO system  

2018 Match Speeder® firmy Speedminton® (U12 - Fun Speeder®)  

Wewnątrz, parquet, 7 crossminton courts  

 

Termin rozstawiania gier: 28.04.2018 –  24:00. p.m. 

Koniec rejestracji: 21.04.2018 – 24.00. 

                             Koniec zwrotów: 28.04.2018 – 24.00.  (Zawodnik 

przegrywa wszystkie mecze, ma “0” punktów do rankingu ICO/STARS, organizator nie ma 

obowiązku zwrotu wpisowego) 

 

Uczestnictwo w konkurencji singlowej: 

  15€/65PLN dorośli;  

  7€/30PLN juniorzy U18+U14+U12;  

  Opłata zawiera: 2,5 Euro płatne do ICO za każdego gracza . 

Metoda płatności: gotówka w biurze zawodów  

   

Data: 05. 05. 2018.  Time: 7:00 – 7:45 

 

Winner points for the official ICO ranking: 250  

Certificates (signed by organizer), cups, medals, sponsored items  

 

Registration on www.crossminton.org (via the Ophardt system). 

Direct link to the tournament software:  

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

or  online via website: http://www.crossminton.pl / “wydarzenia” 

Further information are also available:  

Please see the event page on Facebook "ICO Crossminton STARS  

Gorlice 2018" for the latest news and updates on: www.crossminton.pl  - 

"Wydarzenia"; on FB-funpage Speedminton-Poland  

Rules and standards of the ICO 2018 for Crossminton are effective. 

Rules can be downloaded on www.crossminton.org  

Jerzy Knot, tel. +48 509 497 008,  

Mail: jkg2000@um.gorlice.pl  

http://crossminton.org/tournaments/tournament-system-login/
http://www.crossminton.pl/
http://www.crossminton.pl/
http://www.crossminton.org/
mailto:jkg2000@um.gorlice.pl


officials: 

Head umpire:  

 

 

 

 

 

Special authorizations 

ICO +comment: 

Miscellaneous:  

 

 

 

Additional 

information: 

 

Confirmation 

national federation & ICO 

Sawicki Mariusz,  tel. 516 259 370  

Tomasz Kosiński, tel. (+48) 501 094 964, kosa21@autograf.pl             

Mail: lidia.bomirska@wp.pl  

Is the head umpire certificated by the ICO: YES 

The tournament observes the ICO standards, the tournament 

mode and all others official requirements for 2018. 

Exceptions, authorized by ICO: NO  

 

The organisers and the ICO reserve the right to change these 

regulations and the play mode, if necessary. 

With the registration the participants accept the conditions of this 

announcement. 

One-day tournament:  

8:00 - 10:00 Double matches 

10:00 - 21:00 Single matches and final matches. 

Confirmed by responsible national federation: YES 

Confirmed by ICO: YES 

Gorlice, January 2018         
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