
 

 

       

 

 

 

ICO Crossminton Polish Open 2022  
powered by Speedminton® 

World Series (500 point)  
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski  

w Crossmintonie   
 

- Ogłoszenie –   
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ORGANIZATORZY:        

                                   

                                                                          

 

WSPÓŁPRACA:   

                                                

                                

 

SPONSOR TYTULARNY:    

   

 

 

MIEJSCE:                   Klub Tenisowy „WARSZAWIANKA”    

   ul. Piaseczyńska 71,  
                                 02-511 Warszawa, Poland  

                                              

http://www.tenis.centrumwarszawianka.pl/  

 

 

 

 

Google Maps:   Szczegóły w zakresie transport publicznego na:                                                  

   http://warszawa.jakdojade.pl/?locale=en      

http://www.tenis.centrumwarszawianka.pl/
http://warszawa.jakdojade.pl/?locale=en


    

A – „Lotnisko Chopina”, ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa  
B – Tournament venue Klub Tenisowy “Warszawianka”, ul. Piaseczyńska 71, Warszawa 
       (Parking przy ul. Piaseczyńska 71)  
C – Dworzec Centralny, Al. Jerozolimskie 54. Warszawa   
 
Schemat boisk do crossmintona  
 

    

 
 



Data:     28 maja 2022  
   8.00 – gry deblowe  
   9.00 -  gry singlowe w kategorii junior U12  
   11.00 – gry singlowe w pozostałych kategoriach   

Terminy:  Termin rozstawienia gier: 
   21.05.2022 
   Koniec rejestracji i płatności: 
   15.05.2022  
   Koniec zwrotów: (  Zawodnik przegrywa wszystkie mecze, ma  “0” punktów do  
                                                                         rankingu, organizator nie ma obowiązku zwrotu kosztów): 
   21.05.2022  
 
Kategorie:         Zgodnie z oficjalnym rankingiem ICO:  

OPEN singles /all gender mixed/, FEMALE singles,  
OPEN doubles, Double MIXED,  
Female singles: O40, O50, O60, 
Male singles:   O40, O50, O60, 
Double female: O40, O50,O60, 
Double male: O40, O50,O60, 
Double MIXED  O40, O50, O60, 
Girls singles juniors:  U18,  U16, U14,  U12 
Boys singles juniors: U18,  U16, U14,  U12 
Double  Boys U18, Double Girls U18  

     
    Kategoria jest tworzona, gdy zgłosi się min. 4 uczestników, a w grach deblowych 
                                         minimum 4 pary.   Przy mniejszej liczbie zgłoszeń w danej kategorii zawodnik będzie   
                                         automatycznie przesunięty do innej, wyższej kategorii.  
                                 
Zasady uczestnictwa: Nie ma limitu uczestników. Uczestnik może startować tylko w jednej z wyżej 
                                        wymienionych kategorii singlowych oraz w tylko w jednej z wyżej wymienionych  
                                        kategorii deblowych. 
   Zawodnik powinien posiadać opłaconą aktualną licencję ICO,  
   a rejestracja możliwa jest tylko przez system rejestracji ICO. 
   Debiutanci, prośba o kontakt do organizatorów!  
                   Każdy gracz powinien mieć  z tyłu na koszulce imię i nazwisko oraz nazwę kraju. (Brak oznacza  
                   dyskwalifikację)  
 
Speeders:     Match & Fun Speeder® from Speedminton®  
 
Nawierzchnia:         Ceglaste korty tenisowe oraz twarda nawierzchnia tenisowa – “decoturf”   
   Ważne: Obowiązkowe specjalne obuwie z odpowiednią podeszwą !!! 
   (brak obuwia do gry na ceglastej nawierzchni- dyskwalifikacja!!!) 
   23 boiska do crossmintona (wszystkie pod balonami) 
Wpisowe:           Uczestnictwo w 1 singlowej kategorii: 

- 30 Euro/130PLN  dorośli 

- 15 Euro/60PLN juniorzy U18; U14; U12;  
        Uczestnictwo w 1 deblowej kategorii:  

- 10 Euro/40PLN (od osoby) dorośli 

- 5 Euro/20PLN (od osoby) juniorzy U18; U14  & U12   
                                    Wpisowe do turnieju zawiera: opłatę startową, snak, wodę  
                                                                                           oraz 2,50€ od gracza do ICO,  
                                  Wpisowe należy opłacić w biurze zawodów przed rozpoczęciem turnieju!  



Wstępny plan zawodów:    Aktualizacje i zmiany będą dostępne na stronie:   
                 http://crossminton.pl/wydarzenia   

   Data:   28 maja 2022: 
   7.00-11.00 → potwierdzenie uczestnictwa 
   8.00 → Gry deblowe we wszystkich kategoriach  
   9.00 → Gry singlowe w kategoriach junior U12  
   10.45 → Otwarcie turnieju 
   11.00 -> Gry singlowe w pozostałych kategoriach 
   Wieczorem około 21.00: dekoracja zwycięzców    
      
Nagrody:               - Max.  500 punktów do ranking ICO  
           - medale, puchary,  
   - dyplomy za miejsca od 1do 3,  we wszystkich kategoriach   
     
Rejestracja i dalsze  
informacje:                 Rejestracja do turnieju poprzez system ICO-Tournament Software:   

https://ico.tournamentsoftware.com/tournament/554837BA-E4CA-48D5-AC4B-7E5CD5D1D49E  
   lub przez system PFC: https://s.surveyplanet.com/4bn3yvfx  
   Informacje o turnieju aktualizowane  na stronach: 
    http://crossminton.pl/wydarzenia   FB- Speedminton-Poland;    
 
Regulamin rozgrywek:    
   Reguły dla crossmintona według standardów ICO. Dostępne na stronie:  
                                          http://crossminton.org/   
 
Kierownictwo turnieju:    
   Lidia Bomirska – organizacja i sędzia główny  
   Damian Korkosz – koordynator turnieju  
   Grzegorz Chmielewski – specjalista IT  
     
Sędzia główny:   
   Lidia Bomirska          pacross@crossminton.pl   
   Sawicki Mariusz         
          
   Asystenci: Damian Korkosz, Madej Sebastian, Wincenciak Jan,   
          
Specjalna autoryzacja ICO:       Wyjątki, zaakceptowane przez ICO:  
    x finał może być rozegrany w innym miejscu (np. publicznym) – wewnątrz    
      
 
Ubezpieczenie: Odpowiednie ubezpieczenie zawodnik załatwia sobie indywidualnie.  
 
Różne:       Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zmian lub odwołania rozgrywek. 
   Rejestrując się uczestnik  akceptuje ustalenia zawarte w ogłoszeniu. 
   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 

https://ico.tournamentsoftware.com/tournament/554837BA-E4CA-48D5-AC4B-7E5CD5D1D49E
https://s.surveyplanet.com/4bn3yvfx
http://crossminton.pl/wydarzenia
http://crossminton.org/
mailto:pacross@crossminton.pl


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. 
     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. 
 

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


