
 
 

ICO Crossminton MASOVIA Open 

Międzynarodowe Mistrzostwa Mazowsza 

Stare Babice 2022 (Warsaw) 

ICO International Series (250points) 
 

 

- Ogłoszenie - 
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Organizator 

 
 GOSiR Stare Babice, Polska Akademia Crossmintona (PACROSS),   

 
Współpraca/wsparcie 

 
 Crossminton.pl.  

 
Patronat 

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

 
Partnerzy  

 
Speedminton.pl, Speedminton Polska/ Libo Koncept,   

 
Miejsce rozgrywek 

 
Hala Sportowa GOSiR Stare Babice 
ul. Południowa 2B, Zielonki-Parcela 
05-082 Stare Babice 

 
Data turnieju 

 
Sobota, 23.04.2022   

 
Program 

 
9.00 – 11.00 – rozgrywki deblowe wg planu gier 
11.00 – Otwarcie zawodów 
11.15- rozgrywki singlowe: juniorzy, dorośli – wg planu gier 

 
Harmonogram gier 

 
Dostępny od 22.04.2022 na: http://crosstour.azurewebsites.net/  

 
Lotki 

 
Lotki Speeder®MATCH  firmy Speedminton® (U12 –  FUN Speeder®) 

 
Boisko 

 
6 boisk do crossmintona 

 
Nawierzchnia  

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

 
Rodzaj zawodów 

 
Gry deblowe i gry pojedyncze  

 
Kategorie 

Zgodnie z zasadami ICO: 
OPEN singles /all gender mixed/, 
Male singles:   O40, O50, O60 
Female singles, Female singles: O40, O50, O60 
Female singles juniors:  U18,  U16, U14,  U12 
Male singles juniors: U18,  U16, U14,  U12   
 Kategoria jest tworzona, gdy zgłosi się min. 4 uczestników; w deblach min. 4 
pary. Przy mniejszej liczbie zgłoszeń w danej kategorii zawodnik będzie 
automatycznie przesunięty do innej, wyższej kategorii, zgodnie z zasadami ICO. 

 
System rozgrywek 

 
Zależnie od ilości zgłoszeń, rozgrywki grupowe i prosty system KO  

 
Zasady uczestnictwa  

 
Bez limitu zgłoszeń. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.   
Do startu maja prawo zawodnicy z opłaconą licencją ICO, zawodnik może 
startować w jednej konkurencji singlowej i jednej deblowej. 
Zawodnicy zobowiązani są posiadać na strojach nadrukowane  nazwisko oraz 
nazwę kraju (na plecach) w trakcie wszystkich meczy (dotyczy turniejów ICO-
Master) lub od półfinałów (dotyczy turniejów ICO-International)! 
Uczestnik turnieju może startować tylko w jednej kategorii.   

http://crosstour.azurewebsites.net/


 
Rejestracja 

 
Zgłoszenie uczestnictwa możliwe jest przez system rejestracji ICO : 
www.https://ico.tournamentsoftware.com/    
 lub poprzez formularz zgłoszeniowy PFC na stronie:  
https://s.surveyplanet.com/h1hja6uq  
 (info, pytania, tel. 606 66 18 04) 
Koniec rejestracji: 15.04.2022– godz. 24:00.  
Termin rozstawiania gier: 17.04.2022 – godz. 24:00. 

 
Opłata startowa 

 
opłata startowa wynosi: 
Deble – 5 €/20 zł  od os. (juniorzy 2,5 €/10 zł) 
single -  20 €/90 zł (juniorzy 10 €/40 zł) 
UWAGA: wpłata w biurze zawodów przed startem  
Opłata zawiera licencję turniejową ICO w wysokości 2,5 Euro od każdego gracza. 
woda mineralną i przekąskę dla każdego zawodnika. 
 

 
Regulamin rozgrywek 

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

 
Nagrody  

 
250 punktów w rankingu ICO, medale i dyplomy;  
 

 
Aktualne informacje: 

 
Na stronie www.crossminton.pl w zakładce „wydarzenia”   oraz na Facebook 
Speedminton-Poland wydarzenia 
 

 
Kierownictwo turnieju 
 

 
Damian Korkosz;  tel.: +48 507 778 811; 
 mail: pacross@crossminton.pl  
Asystenci: Andrzej Tracz, 
 

 
Sędzia główny 

 
 Mariusz Sawicki;  mail: pacross@crossminton.pl  
Asystenci: Lidia Bomirska,  Sebastian Madej, Jan Wincenciak  
 

 
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.     
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. 

http://www.https/ico.tournamentsoftware.com/
https://s.surveyplanet.com/h1hja6uq
http://www.crossminton.org/
http://www.crossminton.pl/
mailto:pacross@crossminton.pl
mailto:pacross@crossminton.pl


Uwaga! Zawody odbędą się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i 
obostrzeń związanych z COVID-19. Turniej może też być w każdej chwili odwołany. 
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, luty  2022  
 
 


