REGULAMIN WIELKOPOLSKIEJ LIGI MŁODYCH TALENTÓW
SEZON SPORTOWY 2016/2017
1. Wielkopolska Liga Młodych Talentów to cykl 6 turniejów rozgrywanych na terenie
województwa wielkopolskiego, mająca na celu popularyzację badmintona w województwie
wielkopolskim.
2. ORGANIZATOR:
Wielkopolski Okręgowy Związek Badmintona oraz wielkopolskie kluby.
3. UCZESTNICY:


Kategorie wiekowe na sezon sportowy 2016/2017


dzieci



żacy

< 2008
2006 – 2007

4. SYSTEM ROZGRYWEK I TERMINARZ:


Start ligi – wrzesień/październik, koniec – maj/czerwiec
1. 1 październik 2016 r. - Przeźmierowo
2. 5-6 listopad 2016 r.
3. 7-8 styczeń 2017 r.
4. 11-12 marzec 2017 r.
5. 1-2 kwiecień lub 22-23 kwiecień 2017 r.
6. 3-4 czerwca 2017 r.



System rozgrywek ustala organizator danego turnieju.



Rozstawienie na każdy turniej jest wg aktualnej wojewódzkiej listy klasyfikacyjnej.



Turniej MASTERS to turniej kończący rywalizację w WLMT.

5. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:


Zgłoszenia zawodników/zawodniczek do WLMT odbywają się drogą mailową na adres:
o.zimniewska@gmail.com.



Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, przynależność
klubową i rozmiar koszulki.



Lista zgłoszonych zawodników i zawodniczek będzie dostępna na stronie WOZBAD'u



Na każdy turniej należy zgłosić chętnych zawodników do organizatora w wyznaczonym
przez komunikat terminie.



Wpisowe na każdy turniej rozgrywany w ramach ligi wynosi 20 zł.

6. WYNIKI I LISTA KLASYFIKACYJNA


Każdy turniej jest punktowany wg regulaminu wojewódzkiej listy klasyfikacyjnej.



Rozstawienie zawodników podczas pierwszego turnieju jest wg końcowej listy
klasyfikacyjnej zeszłego sezonu.



Aby punkty zostały naliczone, wyniki turnieju muszą zostać przesłane na adres
o.zimniewska@gmail.com w ciągu tygodnia od zakończenia turnieju.



Lista klasyfikacyjna jest publikowana na stronie WOZBad, po każdym turnieju



Do końcowej klasyfikacji zaliczane są 4 najlepsze turnieje WLMT.



Wyniki poszczególnych turniejów będą dostępne na stronie WOZBad'u.

7. NAGRODY:


WOZBad w porozumieniu z organizatorami turniejów zapewnia nagrody na każdy
turniej z cyklu.



Po zakończonej lidze zawodnicy i zawodniczki zajmujące miejsca 1-3 otrzymują
pamiątkowe trofea, które zapewnia WOZBad.



Każdy uczestnik WLMT otrzymuje pamiątkową koszulkę.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


Obowiązuje regulamin listy klasyfikacyjnej dzieci i żaków (załącznik)



Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania regulaminu ligi oraz niezależnego
regulaminu klubu, w którym odbywają się rozgrywki.



Udział w turnieju z cyklu WLMT jest równoznaczny z akceptacją regulaminu WLMT.



W zawodach obowiązują aktualne przepisy PZBad.



Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
Ewentualne protesty rozstrzyga organizator zawodów. Rozstrzygnięcia te są ostateczne i
nie podlegają zaskarżeniu.

