
ICO CROSSMINTON Brzeszcze Open   

250 pt. Tournament 

Sobota, 7 – 8 października 2022  
 

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 7-8.10.2022 r. 
Przy mniejszej ilości zawodników turniej będzie rozegrany tylko w sobotę 8 
października 
 

Program: Piątek: 18.00 – 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,  U16, U14,  U12 
Male singles juniors: U18,  U16, U14,  U12 
Double  Male U18, Double Female U18 
UWAGA:  
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.  

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. (juniorzy 2,5 E/10 zł) 



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. Dostępne na stronie: 
www.crossminton.org 

Rejestracja: https://ico.tournamentsoftware.com 
Należy posiadać opłaconą licencję ICO 

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

Osoby do 
kontaktu: 

Beata Jagiełło,   tel. +48 785 708 558,    hala.sportowa@ok.brzeszcze.pl  
Lidia Bomirska, tel. +48 606 661 804,     lidia@crossminton.pl  
 

Koniec  rejestracji: Rejestracja do do dnia 02.10.2022   
 

Kierownictwo 
turnieju: 

Lidia Bomirska, Beata Jagiełło, 

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.  
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. 
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) 

                                                   

http://www.crossminton.org/
https://ico.tournamentsoftware.com/tournament/554837BA-E4CA-48D5-AC4B-7E5CD5D1D49E

