Miejska Liga Badmintona w Helu
1. CEL
Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu pozaszkolnego wśród uczniów w Helu.
2. ORGANIZATOR
Gmina Miejska Hel i Aktywność i Relaks.
3. WSPÓŁORGANIZATORZY
Miejski Zjednoczony Klub Sportowy Hel.
4. MIEJSCE i TERMIN
Miejska Hala Sportowo - Widowiskowa w Helu, ul. Wuja Klemensa 1 84-150 Hel.
5. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do udziału w Miejskiej Lidze Badmintona przyjmuje: Norbert Górski 694-533-389
n.gorski@gohel.pl oraz Piotr Mezgier 884-818-100 p.t.mezgier@gmail.com i przyjmowane będą
do 18.02.2018 r. (niedziela) - załącznik nr 2.
6. UCZESTNICTWO
W Miejskiej Lidze Badmintona mogą brać udział wszyscy chętni z Helu i okolic, którzy zgłoszą swój
udział w terminie wyznaczonym przez organizatora. Miejska Liga Badmintona rozegrana zostanie od
lutego do maja/czerwca 2018 roku. (w zależności od ilości zgłoszeń) w poszczególnych rocznikach:
- Szkoła Podstawowa klasy 4-7
- Gimnazjum / Liceum
7. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA
Miejska Liga Badmintona zostanie przeprowadzana w kat. OPEN w każdy poniedziałek i środę
w godzinach 16:00 do 17:00 równolegle na 4 kortach podczas zajęć realizowanych według
harmonogramu hali. Osoby, którym przypadnie w danym terminie rozegranie pojedynków ligowych
zostaną poinformowane przynajmniej 2 dni wcześniej. Zawodnik, który nie zgłosi się na mecz
w wyznaczonym terminie przegrywa spotkanie walkowerem. Wszyscy zawodnicy otrzymają
terminarz rozgrywek wg tabeli Bergera przygotowanego przez organizatora. System rozgrywek
zostanie ustalany w zależności od ilości zawodników zgłoszonych do Miejskiej Ligi Badmintona
w Helu. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 15 pkt. Punkt 15 jest punktem
kończącym. Liczenie zgodnie z zasadami Polskiego Związku Badmintona. Zakończenie Miejskiej
Ligi Badmintona nastąpi podczas ostatnich pojedynków w maju/czerwcu 2018 r.
Przewidziane są nagrody rzeczowe dla najlepszych 3 osób w każdej z kategorii, a także dyplomy
i medale.
8. FINANSOWANIE
Udział w lidzie jest PŁATNY i uzależniony jest od cennika hali - załącznik nr 1
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.
Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Zawodnicy ubezpieczają się
we własnym zakresie. Za zniszczenia dokonane w MHS-W odpowiadają zawodnicy. Organizator
nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach.

Za rażące naruszenia niniejszego regulaminu Miejskiej Ligi Badmintona i regulaminu MHS-W
organizator może zdyskwalifikować zawodnika z całego cyklu Miejskiej Ligi Badmintona
Uczestnicy Miejskiej Ligi Badmintona wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku
w internecie i prasie w celach promocyjno - marketingowych po podpisaniu stosownego
oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego - załącznik nr 2

