Powered by

Organizator

Urząd Miejski w Gorlicach www.gorlice.pl; Crossminton.pl www.crossminton.pl

Współpraca/wsparcie

International Crossminton Organization (ICO), Polska Federacja Crossmintona(PFC),
Polska Akademia Crossmintona (PACROS), Speedminton Polska/ Libo Koncept

Patronat

International Crossminton Organization (ICO); Polska Federacja Crossmintona (PFC)

Partnerzy medialni

TV Gorlice, Gazeta Gorlicka

Miejsce rozgrywek

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

Data turnieju

Sobota, 04.05.2019

Program

Potwierdzenie uczestnictwa: godz. 7.30-10.30
Początek gier:
- gry podwójne: godz. 8.00
- gry pojedyncze: godz.10.00

Harmonogram gier

Dostępny od 2.05.2019 na: http://crosstour.azurewebsites.net/

Lotki

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

Boisko

8 boisk do crossmintona

Nawierzchnia

Parkiet – UWAGA! - Wymagane obuwie sportowe z jasną podeszwą!

Rodzaj zawodów

Gry pojedyncze i gry podwójne

Kategorie

Oficjalne kategorie singlowe ISBO:
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 ISBO:
13.
Open doubles (all genders)
14.
Female doubles
15.
Mix doubles
16.
U18 Female doubles
17.
U18 Male doubles
Kategoria jest tworzona, gdy zgłosi się min. 8 uczestników, a u juniorów minimum 4
graczy; w deblach min. 4 pary. Przy mniejszej liczbie zgłoszeń w danej kategorii
zawodnik będzie automatycznie przesunięty do innej, wyższej kategorii.

System rozgrywek

Rozgrywki grupowe i system KO, według zasad ICO

Zasady uczestnictwa

Bez limitu zgłoszeń
Uczestnik może startować tylko w jednej z wyżej wymienionych kategorii
singlowych oraz w jednej deblowej.
Obowiązuje posiadanie aktualnej licencji ICO. Zawodnicy zobowiązani są posiadać
na strojach nadrukowane nazwisko oraz nazwę kraju (na plecach) w trakcie
wszystkich meczy (dotyczy turniejów ICO-World) lub od półfinałów (dotyczy
turniejów ICO-International)!
(pytania w tej sprawie, tel. 606 66 18 04)

Rejestracja
Rejestracja możliwa jest przez system rejestracji turniejowej ICO - Ophardt lub
poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: https://s.surveyplanet.com/fSki7LKZQ
(info, pytania, tel. 606 66 18 04)
Koniec rejestracji i termin płatności: 20.04.2019– godz. 24:00.
Termin rozstawiania gier: 27.04.2019 – godz. 24:00.
Koniec zwrotów: 27.04.2019 – godz.24:00. (Zawodnik przegrywa wszystkie mecze, ma “0”
punktów do rankingu ICO/STARS, organizator nie ma obowiązku zwrotu wpisowego)

Opłata startowa

Start w 1 kategorii (singiel):
15€/65 PLN dorośli; 7€/30 PLN juniorzy U18+U14 +U12
Start w 2 kategoriach (singiel + debel):
23€/95 PLN dorośli; 14€/60 PLN juniorzy U18+U14 +U12
Opłata zawiera: 2,5 Euro płatne do ICO za każdego gracza oraz wodę mineralną,
owoce
Opłata za turniej w biurze zawodów przed rozpoczęciem turnieju !

Regulamin rozgrywek

Reguły dla crossmintona według standardów ICO.
Dostępne na stronie: www.crossminton.org

Nagrody

250 punktów w rankingu ICO oraz rankingu Grand Prix Crossminton STARS Poland
2019, medale i dyplomy

Aktualne informacje:

W systemie Ophardt online : http://online.speedminton.ophardt-team.org
lub online na stronach www.crossminton.org i oraz na Facebook SpeedmintonPoland wydarzenia

Kierownictwo turnieju

Jerzy Knot, tel. +48 509 497 008,
Mail: jkg2000@um.gorlice.pl

Sędzia główny

Lidia Bomirska mail: lidia.bomirska@wp.pl
Asystenci: Mariusz Sawicki,

Różne

Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zmian lub odwołania rozgrywek.
Harmonogram i/lub czasy podane w programie turnieju należy rozumieć wyłącznie
jako orientację.
Rejestrując się gracze udostępniają nieodpłatnie osobiste prawa do wideo i zdjęć
organizatorowi, partnerom kontraktowym i głównym organizacjom.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione,
pozostawione w szatniach i na terenie obiektu.
Rejestrując się uczestnik akceptuje ustalenia zawarte w ogłoszeniu.

Ubezpiecznie

Odpowiednie ubezpieczenie uczestnicy organizują we własnym zakresie.
Udział w turnieju na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich
wymagana jest zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział w zawodach.

Lipków, styczeń 2019

