VICTOR POLISH JUNIOR 2019
PRZEMYŚL, 17 – 20 STYCZNIA 2019
W RAMACH BEC JUNIOR CIRCUIT 2019- Junior International Series

ORGANIZATOR

UKS Aktywna Piątka Przemyśl,
ul. Konarskiego 7, 37-700 Przemyśl

KONTAKT

(+48) 798 480 788 (polski)
(+45) 91 80 80 23 (angielski)

DYREKTOR
TURNIEJU

DARIUSZ STAŃKO (PL)
e-mail: stanko.dariusz@gmail.com
www.przemysl.pl

SĘDZIA

Aengus Sheerin, Ireland
e-mail: sheerin.aengus@itsligo.ie

ZASTĘPCA
SĘDZIEGO

Tomasz Rogowski (PL)
e-mail: trogowski19@gmail.com

MIEJSCE

Hala Sportowa, ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl

DATA

17 – 20 stycznia 2019

GRY

Singiel mężczyzn, singiel kobiet, debel mężczyzn, debel kobiet, gry mieszane.
Turniej składa się z następującej liczby zgłoszeń:
Maximum po 84 zawodników w grach pojedynczych, po 40 par w deblach damskich i
męskich, 56 par w grach mieszanych.

SYSTEM TURNIEJU

Pucharowy

PLAN TURNIEJU

Czwartek, 17 stycznia 2019, godz. 10.00 – rozpoczęcie turnieju
Piątek, 18 stycznia 2019, godz. 9.00 – kontynuacja gier
Sobota, 19 stycznia 2019, godz. 9.00 - kontynuacja gier + ćwierćfinały
Niedziela, 20 stycznia 2019, godz. 9.00 – półfinały + finały
Szczegóły w załączniku nr 1 Regulaminu BEC Junior Circuit.
Dokładny plan gier będzie dostępny po losowaniu.
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Wszystkie zgłoszenia muszą zostać dokonane poprzez system BWF Online Entry. Zgłoszenia
udziału w turnieju nie później niż do dnia 18 grudnia 2018 do godz. 23.59 według czasu
BWF HQ (GMT +08.00).
http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=638D865B-A576-4F9DA759-070493D27E06
Żadne zgłoszenia po tej dacie nie będą akceptowane.
Zawodnicy mogą zostać zgłoszeni jedynie, jeśli posiadają numer identyfikacyjny BWF. W
przypadku, gdy w turnieju chcą uczestniczyć zawodnicy bez numery identyfikacyjnego,
prosimy o kontakt z biurem BWF przed turniejem, aby zawodnicy mogli otrzymać numer
BWF przed datą zamknięcia listy zgłoszeń.
Zgodnie z wymogami poszczególna gra każdego turnieju BEC U19 Circuit musi liczyć co
najmniej 8 zawodników (tj. rzeczywistych graczy, a nie jednie zgłoszonych uczestników).
Jeśli wymagana liczba zawodników nie zostanie spełniona, wówczas gra ta nie będzie
punktowana do żadnej klasyfikacji.
Zgodnie z przepisami §10.4 Załącznika 6 do Ogólnych Zasad Zawodów BWF, gra musi
zawierać co najmniej jedno zgłoszenie od Związku członkowskiego innego niż Związek
organizatora. Jeśli gra nie zawiera co najmniej jednego zgłoszenia ze Związku
członkowskiego innego niż Związek organizatora, nie będzie ona punktowana do żadnego
ranking.
BADMINTON EUROPE nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez osoby
trzecie (zawodników, trenerów, sędziów, managerów grup, itd.) w przypadku braku
odpowiedniej liczby zawodników w danej grze, aby była ona punktowana do klasyfikacji.

LIMIT WIEKOWY

Zawodnicy urodzeni w roku 2001 lub później.

OSTATECZNY TERMIN

18 grudnia 2018 – godz. 23.59 według czasu BWF HQ (GMT +08.00)

ZGŁOSZEŃ

WPISOWE

Gry pojedyncze: 25,00 € od zawodnika
Gry podwójne: 25,00 € od zawodnika w grze podwójnej
Wpisowe musi zostać wpłacone w walucie € na następujący rachunek bankowy
do 3 stycznia 2019 lub w biurze zawodów, lecz jedynie w gotówce w walucie €:
(Nie przyjmujemy płatności kartami kredytowymi)
Bank Polskiej Spółdzielczości
Właściciel rachunku: Aktywna Piątka Uczniowski Klub Sportowy
IBAN: PL 39 8642 1155 2015 1504 9548 0001
SWIFT: POLUPLPR
Związek członkowski zgłaszający zawodnika do rozgrywek jest odpowiedzialny za opłatę
wpisowego za zawodnika. Za wszystkich zawodników wycofanych w terminie od daty
zamknięcia zgłoszeń do rozpoczęcia turnieju organizatorzy mogą naliczyć wpisowe i
domagać się jego uiszczenia od odpowiedniego Związku członkowskiego. Organizatorzy
mają prawo odmówić przyjęcia zgłoszeń w przypadku zawodników mających zaległe
zobowiązania wpisowe z roku poprzedniego.

NAGRODY

Pula nagród: 2,500 €
Medale, puchary, nagrody pieniężne i rzeczowe.
Złoty medal 200 €
Srebrny medal 140 €
Brązowy medal 80 € x 2

LOTKI

Victor, golden champion

KORTY

5 kortów Victor

WSPÓŁZAWODNICTWO

Victor Polish Junior zostanie rozegrany zgodnie z Regulaminem Zawodów BWF
Competition oraz zgodnie z zasadami Badminton Europe U19 Circuit.

STRÓJ I REKLAMA

Zgodnie z Regulaminem BWF § 19-23 dot. reklamy i ubioru oraz zgodnie z Regulaminem
BEC Junior Circuit § 13 dot. ubioru.

WYCOFANIE

Prosimy o niezwłoczne poinformowanie organizatorów o wycofaniu zawodnika z turnieju
wraz z podaniem powodu wycofania.

WIZA

Ważne dla wszystkich zawodników potrzebujących wizy do Polski:
Prosimy niezwłocznie zwrócić się o oficjalne zaproszenie do Polskiego Związku Badmintona
– e-mail: sekretariat@pzbad.pl - i najszybciej, jak to możliwe, złożyć wniosek wizowy.

TESTY NA OBECNOŚĆ

Zgodnie z polskim prawem testy na obecność narkotyków mogą być przeprowadzone
wyrywkowo w każdym czasie.

NARKOTYKÓW

ZAKŁADY

To wydarzenie będzie przedmiotem zakładów. Zakłady nie mogą być jednak dokonywane
przez zawodników lub osoby związane z tym turniejem, zarówno bezpośrednio, jak i przy
udziale osób trzecich lub zakładów bukmacherskich. Uczestnicy, którzy z naruszeniem tego
zakazu, dokonają zakładu lub nabędą je przez osoby trzecie lub agencje zajmujące się
zakładami, zostaną niezwłocznie zdyskwalifikowani z udziału w imprezie i będą pociągnięci
do odpowiedzialności karnej. Podobnie, manipulowanie grami spowoduje dyskwalifikację i
ewentualne pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Każde naruszenie wymienione
powyżej stanowi również naruszenie Kodeksu Zachowania Gracza (art.5.2) i zostanie
ukarane przez BWF.

OPIEKA MEDYCZNA

Służby medyczne będą obecne na hali podczas turnieju.

UBEZPIECZENIE

W indywidualnej gestii zawodników.

BIURO PRASOWE

Katarzyna Uziembło e-mail: kk.uziemblo@gmail.com

LOTNISKO

Oferujemy transport z LOTNISKA JASIONKA (Rzeszów) do hotelu 20 € oraz z hotelu na
lotnisko 20 € (od osoby) , a także z LOTNISKA BALICE (Kraków) do hotelu 95 € oraz z
hotelu na lotnisko 95 € (od osoby).
Lotnisko Jasionka położone jest 85 km od Przemyśla. Lotnisko Balice położone jest 260 km
od Przemyśla. Dogodny dojazd z lotniska we Lwowie (93 km) pociągiem na koszt własny.
Prosimy o poinformowanie biura turnieju o czasie odbioru z lotniska do dnia 3 stycznia 2019
Informację prosimy przesłać na adres: stanko.dariusz@gmail.com

TRANSPORT LOKALNY

Taksówki, busy

ZAKWATEROWANIE

Na czas turnieju proponujemy następujące możliwości noclegów.
Wybór i rezerwacja zakwaterowania leży w indywidualnej gestii uczestników.
Przy rezerwacji prosimy o podanie nazwy turnieju. Płatności za noclegi należy dokonać
bezpośrednio w hotelu.
Hotel Europejski**, ul. Sowińskiego 4, 37-700 Przemyśl (650 m)
tel: (+ 48) 16 6757100, (+48) 575 915 000
e-mail: hotel.europejski@wp.pl
http://hotel-europejski.pl
pokój 1-os.
23 €
pokój 2-os.
26 €
pokój 3-os.
31 €
(śniadanie nie jest wliczone w cenę)
Apartamenty Przemyśl ***, ul. Dworskiego 11, 37-700 Przemyśl (600 m)
tel: (+ 48) 16 675 14 33
e-mail: biuro@apartamentyprzemysl.pl
http://apartamentyprzemysl.pl
pokój 1-os.
38 €
pokój 2-os.
35 €
pokój 3-os.
42 €
pokój 4-os.
49 €
(śniadanie nie jest wliczone w cenę)

Hotel Belferek **, ul. Kraszewskiego 7A, 37-700 Przemyśl (1,8 km)
tel: (+ 48) 16 679 09 30, (+48) 697 066 195
e-mail: recepcjaprz@pcen.pl
http://www.belferek.pcen.pl
rezerwacja jedynie poprzez e-mail
pokój 1-os.
17 €
pokój 2-os.
21 €
pokój 3-os.
28 €
pokój 4-os.
38 €
(śniadanie nie jest wliczone w cenę)

Hotel Marko***, ul. Lwowska 40, 37-700 Przemyśl (2 km)
tel: (+ 48) 16 676 47 60, (+48) 16 676 47 66
http://www.hotelmarko.pl

pokój 1-os.
26 €
pokój 2-os.
35 €
pokój 3-os.
42 €
(śniadanie nie jest wliczone w cenę)

TRANSPORT

Transport z hotelu do hali turniejowej i z powrotem do hotelu jest bezpłatny.

WYŻYWIENIE

Organizatorzy zapewniają wyżywienie w restauracji przy hali sportowej.
Rezerwacja wyżywienia:
tel.: (+48) 571 432 777
e-mail: stanko.dariusz@gmail.com
śniadanie 3€
obiad
7€
kolacja 5€
Płatności za posiłki należy dokonać bezpośrednio w restauracji przy hali sportowej.

OPŁATY

Wszystkie płatności, za wyjątkiem noclegów i wyżywienia, muszą zostać dokonane na
wskazany numer rachunku bankowego w walucie € do dnia 3 stycznia 2019 lub w biurze
turnieju, lecz jedynie gotówką w walucie € (nie przyjmujemy kart płatniczych).
Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać fakturę, prosimy o kontakt z organizatorami.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt:
abad.przemysl@gmail.com

GŁÓWNE DATY TURNIEJU
Termin zgłoszeń – 18 grudnia 2018 do godz. 23.59 według czasu BWF HQ (GMT +08.00)
Losowanie – 2 stycznia 2019
Odprawa techniczna

16 stycznia 2019, godz. 18.00
Hala Sportowa, ul. Mickiewicza 30
37-700 Przemyśl

Wszystkich płatności należy dokonać do 3 stycznia 2019 w walucie €

DO ZOBACZENIA W PRZEMYŚLU
na
VICTOR POLISH JUNIOR 2019

