
 

 

 

 
 

Bytom Taktotu Crossminton Open 
2019 

National Series (100 points) 

 

07.12.2019 - Bytom  
 

 
 

             

 



 

 
Organizator 

 
OSiR Bytom, TAKTOTU Małgorzata Więckowska, Silesia Speeders   

 
Patronat 

 
 Polska Federacja Crossmintona; Crossminton.pl 

 
Miejsce rozgrywek 

 
 Bytom Hala na Skarpie OSiR Bytom. ul. Frycza Modrzewskiego 5a,  
41-907 Bytom, Poland 

 
Data turnieju 

 
Sobota, 07.12.2019  

 
Program 

 
Potwierdzenie uczestnictwa: godz. 8.30-9.30  
Początek gier: godz. 10.00  
 

 
Lotki 

 
Match Speeder® firmy Speedminton®  

 
Boisko 

 
Minimum 4 boiska do crossmintona, 

 
Nawierzchnia  

 
parkiet 

 
Rodzaj zawodów 

 
Gry pojedyncze i gry podwójne mieszane ( mixt). 

 
Kategorie 

 
    
Kategorie wiekowe: oddzielnie kobiety i mężczyźni: Open, 40+, 50+ 

 
 

 
System rozgrywek 

 
Zależnie od ilości zgłoszeń zawodników - rozgrywki grupowe i prosty system 
KO ( decyduje Organizator zawodów w porozumieniu z sędzią głównym 
turnieju ) 

 
Zasady uczestnictwa  

 
Bez limitu zgłoszeń. Nie jest wymagana licencja zawodnicza – turniej ma 
charakter otwarty. 
 

Rejestracja Zapisy do turnieju pod numerem tel. 601 662 238 (tylko SMS-em!)  
Koniec rejestracji: 05.12.2019 r.  
UWAGA! Nie ma możliwości zapisów w dniu turnieju. 

 
Opłata startowa 

 
20 PLN od osoby ( gra pojedyncza i mixt) 
5 PLN od osoby ( gra podwójna mieszana mixt)  
 
  Opłata za turniej w biurze zawodów przed rozpoczęciem turnieju !         

  
Regulamin rozgrywek 

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

http://www.crossminton.org/


 
Nagrody  

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

Aktualne informacje: online na stronach www.crossminton.pl  i  oraz na Facebook Speedminton-
Poland wydarzenia  

Kierownictwo turnieju Tomasz Bugajski tel. +48 514 237 681 
Mail: tbugajski@osir.bytom.pl 
Jerzy Więckowski tel. +48 601 662 238  
Mail: jerzywieckowski@wp.pl  
 

 
Sędzia główny 

 
Sebastian Madej  
 

 
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. 

 
Ubezpieczenie  

Odpowiednie ubezpieczenie uczestnicy organizują we własnym zakresie. 
Udział w turnieju na własną odpowiedzialność.  

Bytom, październik 2019  

http://www.crossminton.pl/
mailto:jerzywieckowski@wp.pl

