LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „VICTORIA” DOMECKO

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY TURNIEJU
planowana kategoria punktowania

WOJEWÓDZKI TURNIEJ BADMINTONA DZIECI I ŻAKÓW „V Memoriał Mariana Krasowskiego”
TURNIEJ PARA-BADMINTONA DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM

potwierdzenie wpłynięcia

nazwa

kategoria wiekowa
rozpoczęcie gier

gry zwykłe trzy--krótkie trzy jedno-

elita -seniorzy -młodzieżowcy -juniorzy -juniorzy młodsi -młodzicy -młodzicy młodsi -żacyX -dzieciX
przewidywane
zakończenie gier

21 - 10 - 2017 09 . 00
dzień

miesiąc

rok

godzina

setowe

21 - 10 - 2017 17 . 00

minut

dzień

miesiąc

rok

godzina

minut

system pucharowy-ustawowy-grupowo-pucharowy trójkowy X-grupowo-pucharowy czwórkowy-każdy z każdym-do dwóch przegranych-kontrolowany-liga-Puchar Polski-inny
rozgrywek
uwagi System gier grupowo-pucharowo pośredni Dzieci U-9,Żacy U-11, Para-badminton dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
pula nagród (zł) Według możliwości
Zasięg turnieju ogólnopolski i międzynarodowy
organizatora
sala turniejowa miejscowość
Hala OSiR w Komprachcicach
warunki techniczne ilość boisk
6
adres
Komprachcice ul. Szkolna 18
numer weryfikacji
telefon
uwagi
Boisko główne Hali
odprawa techniczna miejsce
Hala OSiR w Komprachcicach
losowanie
miejsce
Baborów ul. Krakowska 26
czas
czas

21 - 10 - 2017 08 . 30
dzień

miesiąc

rok

godzina

19 - 10 - 2017 8 . 00

minut

zakwaterowanie miejsce(adres)

organizator

koszt noclegu
pełna nazwa
osoba odpowiedzialna
adres
korespondencyjny
bank

numer konta
zgłoszenia do gry adresat
termin

wysokość
termin
opłacenia

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Victoria Domecko”
imię Sławomir
nazwisko Hetmański

Dambonia 105/4 45-860 Opole
szczegóły

kod pocztowy

rok

godzina

minut

koszt
środki łączności telefon
telefaks
radiotelefon

pomidorowa z ryżem + kasza jęczmienna z gulaszem i surówką z białej
kapusty i marchewką
Zamówienia na adres ania.orlik@wp.pl do dnia 18.10.2017 do godz. 18.00
z podaniem danych do faktury.
17.50 zł kolacja
śniadanie
obiad

poczta elektroniczna info@badminton.opole.pl
witryna internetowa
rezerwacja
adresat organizator  - usługodawca - PZBad 
zakwaterowania i terwyżywienia
min

17 - 10 - 2017 22.00
miesiąc

gra pojedyncza

rok

20,00 zł

miesiąc

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” Domecko
ul. Opolska 52, 46-070 Komprachcice
NIP 991-037-35-55 Regon: 160101168

godzina

rok

dzień

sędzia główny imię

10 . 00
godzina

 -  -   . 

minut

gra podwójna (za parę)

21 – 10 – 2017
dzień

miesiąc

miejsce(adres) „Bar Pierożek” catering na godz. 13.00 na halę OSiR – obiad: zupa

poczta

Organizator  - sędzia główny X - PZBad  - internet 

dzień

wpisowe

dzień

wyżywienie

minut

inne
uwagi

Marek

miesiąc

nazwisko

rok

Łysakowski

godzina

minut

numer rej.

Zgłoszenia do gry na adres: pieczęć i podpis Sławomir Hetmański
mareklysakowski@onet.pl sporządzającego
Tel. 604 510 079
www.badminton.opole.pl
e-mail: info@badminton.opole.pl Tel. kontaktowy 668 032 729
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