
LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

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

REGULAMIN TURNIEJU „V Memoriał Mariana Krasowskiego”

TURNIEJ BADMINTONA 
Wojewódzki Turniej Badmintona Dzieci i Żaków

 

Turniej para-badmintona dla dzieci w wieku szkolnym

 
ORGANIZATOR: 
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Victoria Domecko”

 

Szczegółowych informacji udziela 
Sławomir Hetmański – 660 032 729, e

 

TERMIN: 
Data: 21.10.2017r 
Godzina: 9:00 
 
MIEJSCE: 
Hala OSiR w Komprachcicach 
46-O70 Komprachcice 
ul. Szkolna 18  
 
KATEGORIE TURNIEJU*: 
U9: 
-singiel chłopców do lat 9 (urodzeni w roku 2009 i później)
-singiel dziewcząt do lat 9 (urodzeni w roku 2009 i później)
U11: 
-singiel chłopców do lat 11 (urodzeni w latach 20
-singiel dziewcząt do lat 11 (urodzeni w latach 2008
 

Para-badminton dla dzieci w wieku szkolnym

 
* Zawodnik może brać udział tylko w jednej kategorii.
* O długości rozgrywanych setów sędzia poinformuje podczas odprawy technicznej w dniu 
turnieju o godz. 8.30 (uwzględniając ilość zawodników).
 
LOTKI: 
Organizator zapewnia lotki plastikowe Yonex Mavis 2000.

 Dopuszcza się możliwość grania lotkami zawodników, jeśli obydwaj zawodnicy wyrażą na to 
zgodę. 
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Wojewódzki Turniej Badmintona Dzieci i Żaków  (otwarty dla zawodników z całej Polski i spoza Polski)
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TERMIN ZGŁOSZEŃ: 
17.10.2017r. do godz. 22.00 – zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres e
mareklysakowski@onet.pl   

Marek Łysakowski tel. 604 510 079

 

LOSOWANIE: 
19.10.2017 r. godz.8.00 – Baborów ul. Krakowska 26

 
 
OPŁATA STARTOWA: 
20 PLN od osoby 
 
NAGRODY: 
Dyplom dla każdego uczestnika, medale za miejsca 1
możliwości organizatora 

 

OBIAD: 

Zupa:  pomidorowa z ryżem 

Drugie danie:  kasza jęczmienna z gulaszem oraz surówką z białej kapusty i marchewką

CATERING „Bar Pierożek” -  zamówienia ciepłego posiłku w cenie 17,50 zł należy składać na 

adres e-mail ania.orlik@wp.pl do dnia 18.10.2017 z podaniem ilości oraz danych do faktury.

Posiłek będzie wydawany o godz. 13.00 w miejscu wyznaczonym na hali OSiR w 

Komprachcicach. 

  

PARTNERZY: 

Mariusz Kozów – Kloz Stuttgart  

Urząd Gminy Komprachcice 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach

Powiat Opolski – zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Opolskiego

Technobud Opole 

OOZBad 

BF-Sport    
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