
 

 

 

CROSSMINTON Brzeszcze  2020 

  250pt.Tournament/ Speedminton® STARS Poland 2020 

Sobota, 9-10 października  2020 – Brzeszcze  
 

Ogłoszenie   
Organizator: Polska Federacja Crossmintona, Ośrodek Kultury w Brzeszczach 

 

Współorganizator: Speed Club Brzeszcze 

Patronat ICO, Crossminton.pl, Speedminton 

 

Miejsce: Hala sportowa w Brzeszczach, ul. Ofiar Oświęcimia 49 

 

Data: Piątek, Sobota, 9 – 10.10.2020 r. 
 

Program: Piątek: 18.30 – rozgrywki deblowe wg planu gier 

Sobota : 8.00 - rozgrywki singlowe: 
juniorzy, dorośli – wg planu gier 
  

Sprzęt: Lotki Speeder®MATCH oraz FUN firmy Speedminton® Rakiety, długość: 57-
61cm, waga: 145-180g   

Boisko: oryginalne wymiary boiska do crossmintona (dwa kwadraty, 
każdy o boku 5,5m w odległości 12,8m; juniorzy do 12 lat o boku 4m w 
odległości 9m - bez siatki); 6 boisk  
 

Nawierzchnia: Tartan 

 

Rodzaj zawodów: zawody deblowe, zawody singlowe,  
 

Kategorie: Zgodnie z zasadami ICO: 
OPEN doubles, Double MIXED, Double male O40, Double MIXED O40 
OPEN singles /all gender mixed/, 
Male singles:   O40, O50, O60 

Female singles, Female singles: O40, O50, O60 

Female singles juniors:  U18,  U14,  U12 

Male singles juniors: U18,  U14,  U12 

Double  Male U18, Double Female U18 

UWAGA: kategoria jest tworzona gdy zgłosi się min. 4 uczestników,  
w przypadku zgłoszenia się 3 i mniej  uczestników i braku możliwości 
połączenia kategorii za uzyskane wyniki przyznaje się 50% punktów 
rankingowych  

System rozgrywek: Zależnie od ilości zgłoszeń, rozgrywki grupowe i prosty system KO  
 



Zasady 
uczestnictwa: 

Do startu maja prawo zawodnicy z opłaconą licencją, zawodnik może 
startować w jednej konkurencji singlowej i jednej deblowej. 

Opłata startowa: opłata startowa wynosi: 
Deble – 5 E/20 zł  od os.  
single -  20 E/80 zł (juniorzy 10 E/40 zł) 
UWAGA: wpłata w biurze zawodów przed startem  
W ramach wpisowego woda mineralna oraz poczęstunek dla każdego 
zawodnika. 

Regulamin 
rozgrywek: 

Reguły dla crossmintona według standardów ICO oraz regulamin Grand Prix 
Speedminton®STARS Poland 

Rejestracja: https://crossminton.ophardt.online/de/login  
lub online www.crossminton.pl w zakładce „wydarzenia” 
do dnia 25.09.2020   

Nagrody: Statuetki, medale – miejsca I-III oraz max. 250 punktów do rankingu ICO 

 

Osoby do kontaktu: Beata Jagiełło, tel. +48 785-70-85-58, hala.sportowa@ok.brzeszcze.pl,   
Lidia Bomirska, lidia@crossminton.pl , tel. +48 606 66 18 04, 
 

Koniec  rejestracji: Rejestracja do 25.09.2020 

 

Kierownictwo 
turnieju: 

Lidia Bomirska, Beata Jagiełło, 

Różne: Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zmian lub odwołania rozgrywek. 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, 
pozostawione w szatniach i na terenie obiektu. Rejestrując się uczestnik 
akceptuje ustalenia zawarte w ogłoszeniu.  
Zachowujemy wszelkie aktualne zalecenia dot. przeciwdziałania 
rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 

 

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

Uwaga: Możliwość wypożyczenia rakiet bezpłatnie na dokument tożsamości 

Brzeszcze, 05.08.2020 

  

                                  
 

https://crossminton.ophardt.online/de/login

