
 

 

 
 

 ICO CROSSMINTON CUP  

GRODZISK WLKP. 2021 

 

  

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Grodziskiego 
w Crossmintonie 

Grodzisk Wielkopolski 

 
- Ogłoszenie – 

 
 

        
 

        
 

 
 

 

 

            

 



 
Organizator 

 
Aktywni Grodzisk 

 
Współpraca/wsparcie 

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp., ZST im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku 
Wlkp., Grodziska Hala Sportowa 

 
Patronat 

 
 Polska Federacja Crossmintona; Crossminton.pl  

 
Partnerzy  

 
Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. 

 
Miejsce rozgrywek 

Grodziska Hala Sportowa  
ul. Żwirki i Wigury 2a 
62-065 Grodzisk Wlkp. 

 
Data turnieju 

 
Sobota, 26.06.2021 

 
Program 

 
Potwierdzenie uczestnictwa:  
sobota – godz. 8:00 – 8.30 
Początek gier:  
              - gry pojedyncze: sobota godz. 9:00 

              
 
Harmonogram gier 

 
Dostępny od 24.06.2021 na: http://crosstour.azurewebsites.net/  

 
Lotki 

 
Match Speeder® firmy Speedminton®  

 
Boisko 

 
5 boisk do crossmintona, 

 
Nawierzchnia  

 
sztuczna nawierzchnia 

 
Rodzaj zawodów 

 
Gry pojedyncze 

 
Kategorie 

 

Oficjalne  kategorie singlowe zgodnie z zasadami ICO: 
1.Female singles; 2.Open singles (all genders, mixed);   
3.Male singles: Seniors O40 ; 4.Male singles: Seniors O50; 
5.Male singles: Seniors O60; 6.Male singles: Seniors O70;  
8.Female singles: Seniors O40 ; 9.Female singles: Seniors O50; 
10.Female singles: Seniors O60; 11.Female singles: Seniors O70;              
12.Female singles: Juniors U18; 13.Male singles: Juniors U18;  
14.Female singles: Juniors U14; 15.Male singles: Juniors U14;   
16.Female singles: Juniors U12; 17.Male singles: Juniors U12 

 
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 

Rejestracja  Rejestracja możliwa jest poprzez formularz zgłoszeniowy na: 
https://s.surveyplanet.com/Rd7WheihI (info, pytania, tel. 608 655 038) 
Koniec rejestracji: 24.06.2021– godz. 24:00.  
Termin rozstawiania gier: 25.06.2021  

http://crosstour.azurewebsites.net/
https://s.surveyplanet.com/Rd7WheihI


 
Opłata startowa 

 
Singiel – 1 kategoria: 
40 PLN dorośli;/20 PLN juniorzy U18+U14 +U12 
 
  Opłata za turniej w biurze zawodów przed rozpoczęciem turnieju !     

  
Regulamin rozgrywek 

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

 
Nagrody  

 
100 punktów w rankingu ICO, statuetki dla najlepszych, dyplomy 

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

Kierownictwo turnieju Beata Kleszcz 669 375 490 
beata-kleszcz1@wp.pl 
Rafał Maluśki 609 720 082 

 
Sędzia główny 

 
Anna Ledzianowska 
 

 
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. 

Uwaga zawody odbędą się z zachowaniem szczególnych zasad 
bezpieczeństwa i obostrzeniami związanymi z COVID-19, bez 
udziału publiczności.  

Uczestnik albo opiekun prawny Uczestnika udzielają zezwolenia na 
nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie swojego wizerunku albo 
wizerunku dziecka w formie audiowizualnej lub fotografii, utrwalonych w 
trakcie transmisji Internetowych, nagrań i fotorelacji z turnieju, w 
szczególności na stronach www Organizatora i profilu Facebook.  
Ponadto Uczestnik albo opiekun prawny Uczestnika wyrażają zgodę na 
rozpowszechnianie przez Organizatora i przez inne osoby i podmioty 
działające na jego zlecenie, wizerunku Uczestnika lub Uczestnika-dziecka, w 
tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na 
zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i 
metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami 
innych osób utrwalonymi w ramach rozrywek turniejowych w materiałach 
służących popularyzacji działań w zakresie aktywności sportowo-rekreacyjnej 
Organizatora i podmiotów działających na jego zlecenie, niezależnie od formy 
prezentacji, z zastrzeżeniem, że forma ta nie będzie obraźliwa. Uczestnik albo 
opiekun prawny Uczestnika udzielają powyższej zgody bezterminowo i 
nieodpłatnie. 

http://www.crossminton.org/
http://www.crossminton.pl/
mailto:jpkaplonowie@wp.pl


Uczestnik albo opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na umieszczenie 
jego danych osobowych tj. imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i nazwy 
klubu na listach kwalifikacyjnych turnieju, w szczególności na stronach www 
oraz profilu Facebook Organizatora. Brak zgody Uczestnika wyrażony w 
formie pisemnej jest równoznaczny z rezygnacją z turnieju. 
 

 
Ubezpieczenie  

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.  

 
22 maja 2021, Grodzisk Wlkp.  


