Regulament
Scopul concursului:
Promovarea badminton-ului si oferirea oportunitatii de participare la o competitie sportiva a jucatorilor
amatori.
Locatia competitiei:
Sala de sport a liceului „Németh Lászlo” din Baia Mare, str: Luminisului nr 1.
Data concursului:
2019. Septembrie 22, duminica 10:00 (inscriere pana la ora 9:30) – 17:00
Organizatorul concursului:
Nagybányai Fötérfesztivál 2019 (Clubul de badminton din Baia Mare)
Participanti:
Toate persoanele cuprinse intre 10 – 70 ani, nu este necesara adeverinta medicala, jucatorii participand
pe propria responsabilitate (la semnarea fisei de inscriere isi asuma intreaga responsabilitate pentru
eventualele accidente), pentru minori, parintii isi vor asuma intreaga responsabilitate.
Categoriile competitiei:
Vor fi trei categorii: amatori – incepatori, aici vor fi doua subcategorii copii si adulti, amatori si amatori –
avansati.
In fiecare categorie se vor organiza grupe de simplu si dublu fara diferentierea pe sexe, adica o fata
poate juca impotriva unui baiat la simplu, sau o pereche mixta poate juca impotriva umei perechi
masculine.
In cazul in care intr-o categorie sunt mai putin de 3 jucatori / echipe atunci aceasta se anuleaza.
Inscrierea:
Se poate efectua prin completarea si trimiterea fisei de inscriere via e-mail la adresa:
attilastoff@gmail.com, sau la cortul de informatii aflat in Centrul Vechi din Baia Mare, in perioada
16.09. - 21.09.2018, ora 21.
Inscrierea se poate efectua si personal la locul concursului in data 22.09.2018 intre orele 8:30 - 9:30,
dupa aceasta nu se mai pot face inscrieri.
Nu sunt costuri de inscriere.
Prin completarea si semnarea fisei de inscriere jucatorul accepta automat regulamentul competitiei si ca
datele personale completate sunt cele reale.

Organizarea competitiei:
Se va efectua pe calculator, prin intermediul unui soft creat de organizatori, dupa tragerea la sorti
prealabila.
In functie de numarul de participanti se vor organiza grupuri preliminare, din fiecare calificandu-se in
etapele urmatoare primele doua echipe/jucatori. In a 2-a etapa a concursului pot fi meciuri eliminatorii,
daca sunt 4 grupe preliminare, sau se va juca in sistemul fiecare cu fiecare daca se porneste cu 3 grupe.
Daca sunt mai putin de 6 jucatori/echipe, atunci vor juca in sistemul fiecare cu fiecare.
Se va juca si partida pentru obtinerea locului 3.
Meciurile vor contine maxim trei seturi de 11 puncte, primul jucator care castiga doua seturi, castigand
partida.
Daca un jucator intarzie la o partida cu mai mult de 15 min. va pierde partida cu 0-2.
La aceasta competitie nu exista arbitru, dar la cerinta jucatorilor organizatorii pot desemna o persoana in
acest scop.
Fluturasul oficial furnizat de organizatori la aceasta competitie, este fluturasul galben cu dunga albastra
Yonex MAVIS 2000.
Premiile:
Primul clasat din fiecare categorie va primi o cupa si o medalie, iar locurile 2 si 3 vor primii medaliile
aferente.
Alte informatii:
Aceasta competitie se desfasoara in conformitate cu regulamentele Federatiei Internationale de
Badminton, in caz de nevoie organizatorii putand efectua mici modificari care vor fi aduse imediat la
cunostinta jucatorilor.
Participantii trebuie sa aiba echipament adecvat sportului in sala, in caz contrar organizatorii pot sa
refuze participarea acestuia la competitie.
Organizatorii nu isi asuma nici o raspundere pentru bunurile personale lasate in sala sau la vestiare.
Pentru informatii suplimentare adresativa organizatorilor la adresa e-mail: attilastoff@gmail.com,
sau prin tel: 0727 818 343 sau 0751 854 513.

