
 
 

                    KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY        
 

XXI Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej  

                            w Badmintonie dziewcząt i chłopców 
 

25 października 2019 r. 
   

        Organizator :       Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku,  

                                       Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie 

 

 

        Miejsce:   Hala Widowiskowo-sportowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gniewie  

                          ul. Kusocińskiego 10 

                                               
        Odpowiedzialny:  -  Tomasz Ostrowski   tel.  601 429 790 

                                        

        Godzina:                                      930  – weryfikacja 

                                                            1000  – początek zawodów    

        Uczestnictwo:    W zawodach startują reprezentanci szkół roczniki 2005-2006,  

                                    zwycięzcy zawodów półfinałowych.  

                                    Zespół składa się z 2 zawodników + 1 rezerwowy.  

                                    Obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.  

 

        Sposób przeprowadzenia zawodów: 

        Mecze rozgrywane są w/g klucza dwa single + debel do 3 wygranych gier.  

         Zespoły rozgrywają mecze w dwóch grupach po 3 zespoły systemem „każdy z każdym”.  

         Dziewczęta i chłopcy osobno. 

         Pierwsi w grupach grają o miejsca 1-2, drudzy o 3-4, trzeci o 5-6. 

         Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów. Każda gra rozgrywana jest do dwóch    

         wygranych setów. Sety rozgrywane są do 11 pkt.  (bez prawa podwyższania).  

         Zawodnik może być wymieniony w takcie meczu na rezerwowego, który gra na jego miejscu  

         do końca spotkania.  

         Kolejność gier:  A – X , B – Y; gra podwójna; A – Y, B – X. 

 

        Nagrody:      Zgodnie z Regulaminem WSZS w Gdańsku:  

 - 3 pierwsze drużyny – puchary dla szkół, medale dla zawodników, 

                               - wszystkie uczestniczące zespoły  - dyplomy.  

        Zapisy:         Tylko w systemie SRS do 21.10.2019 r., zwycięzcy półfinału wojewódzkiego. 

 

        Zgłoszenia :    Bez wypełnionych prawidłowych zgłoszeń na zawody, podpisanych przez dyrektora szkoły        

         i nauczyciela  (wydruk SRS) zawodnicy lub zespoły nie mogą być dopuszczeni do imprezy.    
         Uczeń nie może być dopisany odręcznie na wygenerowane zgłoszenie z SRS-u. Zawodnicy muszą posiadać  

         aktualne legitymacje szkolne. 
 

Koszty organizacji finału pokrywa Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 

ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i MSiT. 
 

Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów!!!! 
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku                          

ul. Gdyńskich Kosynierów 11, 80-866 Gdańsk 

tel. 58 301-99-45,  Urszula Górska tel. 695 644 400 

e-mail:   biuro@wszs.pomorze.pl 
 

  Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową www.wszs.pomorze.pl oraz na Facebooka, gdzie znajdą państwo wszystkie 

informacje dotyczące organizowanych przez nas zawodów. 
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