Małopolski System Współzawodnictwa
Sportowego Dzieci i Młodzieży

Patronat honorowy:
Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MAŁOPOLSKIEJ GIMNAZJADY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
FINAŁ WOJEWÓDZKI
W DRUŻYNOWYM BADMINTONIE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW – 2013 / 2014
1. CEL ZAWODÓW
-wyłonienie najlepszej drużyny szkół gimnazjalnych województwa małopolskiego,
- popularyzacja gry w badmintona.
2. PATRONAT:
- Starosta Gorlicki
3. ORGANIZATORZY:
- Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie
- Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych w Bieczu
4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
Finały Małopolskiej Gimnazjada Młodzieży Szkolnej odbędą się 25 luty 2014 r. godz. 10,00
w Bieczu w Hali Sportowej przy ul. Kazimierza Wielkiego 11 a.( obok ZSZ w Bieczu i Kina Farys)
5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach biorą udział zawodniczki i zawodnicy z jednej szkoły gimnazjalnej, urodzeni w 1998 roku
i młodsi, które rozpoczęły naukę w tej szkole nie później niż 10 października 2013 r.
W Finale biorą udział tylko zwycięskie zespoły zawodów powiatowych zgłoszone przez Powiatowych
Organizatorów Sportu lub dyrekcje szkół ( I miejsca ) ( 2 drużyny z KRAKOWA)
Drużyny biorące udział w zawodach zgłoszone są na imiennych listach potwierdzonych przez dyrekcję
szkoły i opiekuna-nauczyciela WF.
Każdy uczestnik zawodów musi posiadać aktualną legitymację szkolną.
Każda drużyna winna posiadać własne lotki oraz rakiety do gry.
6. SPOSÓB ROZGRYWANIA ZAWODÓW
Zawody odbywać się będą zgodnie z regulaminem ogólnym i szczegółowym ”Małopolskiego Sytemu
Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży SZS na rok 2013/14 oraz przepisami P Z Badm.
W Finałach biorą udział :
1 zwycięska szkoła z zawodów powiatowych, złożone z uczniów jednej szkoły gimnazjalnej w
kategorii dziewcząt i chłopców w składzie 2 dziewcząt ( + 1 rezerwowa) lub 2 chłopców ( + 1 rezerwowy)
Obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.

7. PRZEPISY GRY
Kolejność gier jest następująca:
I rzut
A–X
B -Y

II rzut
gra podwójna

III rzut
A–Y
B -X

- mecz rozgrywany jest do 3 wygranych gier.
- zawody rozgrywane są do dwóch wygranych setów.
- system rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
- obowiązują zasady przepisów P Z Badm. oraz kwalifikacyjna lista lotek
8. PROGRAM ZAWODÓW
godz.9.45 - weryfikacja drużyn- losowanie
godz.10.00 – oficjalne otwarcie i rozpoczęcie zawodów
około godz. 15.00 - zakończenie zawodów.
10. NAGRODY
Zespoły za trzy pierwsze miejsce otrzymują medale i puchary, a wszystkie zespoły dyplomy,
11. ZASADY FINANSOWANIA
Koszty organizacji zawodów finałowych pokrywa MSZS w Krakowie
Zawody są dofinansowywane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach wspierania
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Województwa Małopolskiego.
Koszty podróży pokrywa zespół biorący udział w zawodach (szkoła).
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenia drużyn należy przesłać do dnia 21.02.2014 na adres e-mail: pmos@pzpobiecz.pl
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator zawodów.
Kierownik zawodów: Jerzy Bugno 603 666 998
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