Atlas SNG Racketlon Cup 2016 Super
Polish Tour II
Przed nami druga edycja turnieju w ramach prestiżowego cykllu Super Polish Tour. Najbardziej rakietkowej
dyscypliny świata. W kategorii amatorzy mogą startować również Ci, którzy np. nigdy wcześniej nie mieli
którejś z rakiet w ręku. Emocje i adrenalina na najwyższym poziomie!

W dniu turnieju w Stacji Nowa Gdynia będzie miał miejsce RozRUCH!!! z Atlasem. Rodzinny piknik
sportowo-muzyczny. Czeka wiele atrakcji, m.in. biegi dla dzieci, bieg na 1. milę (dla dorosłych), warsztaty
muzyczne, jazdy testowe samochodami marki BMW, a na koniec koncert Stanisława Soyki. Całość
wydarzeń jest ogólnodostępna (jedynie płatny jest udział w biegu na 1. milę), dlatego serdecznie Was
zapraszamy do wykorzystaniu tej okazji do przyjazdu z rodzinami. Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ.

KOMUNIKAT TURNIEJOWY
Turniej organizowany w ramach cyklu Racketlon Super Polish Tour
Miejsce: Stacja Nowa Gdynia - Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Sosnowa 1, Zgierz
Organizator: Stacja Nowa Gdynia
Organizator techniczny: Ravsport

Zarejestruj się tutaj!!!
Wstępny harmonogram
13 czerwca 2016 (poniedziałek) - zamknięcie zgłoszeń i list startowych
15 czerwca 2016 (środa) – losowanie oraz publikacja wyników losowania (w godzinach wieczornych)
16 czerwca 2016 (czwartek) – zamieszczenie na stronie turniejowej harmonogramu gier
18 czerwca 2015 (sobota) - GODZ. 9.00 POCZĄTEK GIER; GODZ. 18.00 GRILL I PLAYERS PARTY
19 czerwca 2015 (niedziela) - GODZ. 8.00 ciąg dalszy gier (w razie potrzeby)

System rozgrywek
Turniej zostanie rozegrany systemem grupowym, grupowo-pucharowym, pucharowym lub rosyjskim (w
zależności od ilości zgłoszonych zawodników).
W miarę możliwości organizator będzie się starał zapewnić wszystkim uczestnikom jak największą ilość
meczów do rozegrania.
Każdy set będzie rozgrywany do 21 punktów (w przypadku dużej ilości zgłoszonych uczestników do 15
pkt.).

W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI ZGŁOSZONYCH OSÓB Z RANKINGIEM POLSKIEJ FEDERACJI RACKETLONA LUB
BEZ RANKINGU, ORGANIZATOROWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ZMIANY SYSTEMU ROZGRYWEK PO
ZAMKNIĘCIU LIST STARTOWYCH.

Kategorie
GRY POJEDYNCZE:
- OPEN
- OPEN 45+ (urodzeni w 1971 i starsi) (min. 6 zawodników)
- AMATORZY (POCZĄTKUJĄCY - zawodnicy którzy stawiają pierwsze kroki w Racketlonie) (min. 8
zawodników)
- KOBIETY (min. 6 pań)
- JUNIORZY - KAT. U21 (urodzeni w 1994 i młodsi) (min. 6 zawodników)
GRY PODWÓJNE:
- DEBEL OPEN (min. 8 par max. 16 par)
- MIKST (min. 8 par max. 16 par)

Zasady
Można wystartować max. w dwóch kategoriach.
przynależności do kategorii męskich +45 oraz do juniorów decyduje rok urodzenia.
Organizator, sponsor tytularny oraz PFR maja prawo do przyznania 1 dzikiej karty.
We wszystkich kategoriach (poza kategorią dla zawodników biorących pierwszy raz udział w turnieju
racketlona) obowiązuje aktualny w dniu losowania ranking PFR.
Prawo do udziału w kat. A mają medaliści Mistrzostw Świata i Mistrzostw Polski. Przy większej liczbie
zgłoszeń powstanie lista rezerwowa.
Organizator nie zapewnia sprzętu do gry (istnieje możliwość wynajęcia rakiet w recepcji klubu). Każdy
zawodnik jest zobowiązany mieć swój sprzęt i ubiór sportowy w tym buty na podeszwie niebrudzącej.
Obowiązuje punktualne stawianie się na mecz.
Przed pierwszym meczem należy zarejestrować się w biurze zawodów (min. 15 minut przed meczem) a
dopiero potem przystąpić do gry.
Godzina rozpoczęcia meczu podana na harmonogramie to godzina o jakiej obaj zawodnicy muszą stawić
się w biurze zawodów, być gotowym do gry i odebrać protokół meczowy. W przypadku gdy poprzednie
mecze przedłużają się, zawodnicy zobowiązani są nie odchodzić od stołu do tenisa stołowego, a
bezpośrednio po jego zwolnieniu rozpocząć grę.
Nie stawianie się w biurze zawodów o podanej godzinie spowoduje po 5 minutach walkowera dla strony
przeciwnej, jeśli kort o tej godzinie był wolny. Jeśli żaden z zawodników nie stawi się następuje obustronny
walkower.
Każdy zawodnik startuje na własne ryzyko. Wskazane jest, aby osoby biorące udział w turnieju poddały się
wcześniej badaniom lekarskim potwierdzającym ich dobry stan zdrowia.
Ostateczną decyzję w przypadku sporów w grze podejmuje Sędzia Główny (Rafał Rykowski).
Zdanie Sędziego Głównego jest niepodważalne.
Każdy zawodnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez organizatora dla potrzeb publikacji
wyników, zdjęć i ﬁlmów z turnieju.

Zgłoszenia:
Do dnia 13 CZERWCA 2016 r. poprzez formularz rejestracyjny
Ostateczny podział na kategorie i zostanie utworzony na podstawie rankingu PFR po zamknięciu listy
zgłoszeń. W przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby uczestników kategorie mogą zostać
połączone),
Lista zgłoszeń będzie dostępna i aktualizowana na stronie www.stacjanowagdynia.pl

Wpisowe:
Singiel
80 zł od zawodnika biorącego udział w jednej kategorii
120 zł od zawodnika biorącego udział w dwóch kategoriach
Gry podwójne
40 zł od zawodnika biorącego udział w jednej kategorii (gry podwójne)
60 zł od zawodnika biorącego udział w dwóch kategoriach
UWAGA!!!
W losowaniu turniejowym zostaną uwzględnione osoby, które wpłacą wpisowe do dnia 13 CZERWCA 2016.
W przypadku wycofania się uczestnika po losowaniu turnieju – opłata wpisowego nie będzie zwrócona.
Wpisowe prosimy wpłacać na:
Stacja Nowa Gdynia
nr konta: BRE Bank o/Łódź 21 1140 1108 0000 5497 7900 1012
W temacie: Atlas SNG Racketlon Cup, nazwisko i imię.
Organizator zapewnia
- 4 stoły do tenisa stołowego
- 4 boiska do badmintona
- 3 korty do squasha
- 2 korty do tenisa ziemnego
- piłki, lotki nylonowe, zawodnicy mogą grać lotkami piórowymi na życzenie
- TECHNICZNĄ KOSZULKĘ TURNIEJOWĄ DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TURNIEJU
- PLAYERS PARTY - GRILL od godz. 18.30,
W trakcie Atlas SNG Racketlon Cup w Stacji Nowa Gdynia odbywać się będzie piknik rozRUCH!! - na
uczestników czeka wiele atrakcji, m.in. biegi dla dzieci bieg na 1 milę (atestowany), atrakcje muzyczne w
tym wieczorny koncert zespołu Stanisława Soyki. Dealer BMW i MINI w Łodzi - Premium Arena będzie
prowadził jazdy testowe samochodami BMW.
Nagrody:
Wszyscy uczestnicy turnieju, którzy wezmą udział w Players Party, zgodnie z nowogdyńską tradycją będą
mogli wejść w posiadanie jednej z atrakcyjnych losowanych nagród. Zdobywcy podium uhonorowani
zostaną pamiątkowymi oryginalnymi pucharami oraz nagrodami zgodnie z poniższą rozpiską:
KOBIETY :
1 miejsce - 300 zł
2 miejsce - 150 zł

3 miejsce - 100 zł
MĘŻCZYŹNI KAT. A:
1 miejsce - 500 zł
2 miejsce - 300 zł
3 miejsce - 200 zł
4, 5, 9 miejsce - vouchery na zakupy w sklepie internetowym
MĘŻCZYŹNI KAT. 45+:
1 miejsce - 300 zł
2 miejsce - 150 zł
3 miejsce - 100 zł
MĘŻCZYŹNI KAT. B i C oraz DEBEL OPEN, JUNIOR, MIKST - vouchery i nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w
każdej kategorii
Będzie istniała możliwość realizacji voucherów na miejscu.
Dyrektor turnieju:
Michał Hertel, michal.hertel@nowa-gdynia.pl

Sponsorzy i partnerzy:
Sponsor główny: ATLAS
Sponsor: MINI Premium Arena
Partner techniczny: Ravsport
Partnerzy sportowi: ATPPro, Li Ning

Oferta hotelowa:
Na terenie Stacji Nowa Gdynia oprócz obiektów sportowych znajduje się hotel i restauracja. Dla
uczestników Racketlona przygotowaliśmy specjalne ceny za pobyt:
Pokój jednoosobowy 228 zł (cena regularna 330 zł)
Pokój dwuosobowy 258 zł (cena regularna 430 zł)
W cenie pokoju jest również opłata parkingowa. Zapraszamy do wcześniejszych rezerwacji.

https://promujelodzkie.pl/news/atlas-sng-racketlon-cup-2016-super-polish-tour-ii/

