
 

 

 

Komunikat organizacyjny 

 
Festiwal Sportów Rakietowych obejmuje rozgrywki w 4 odrębnych dyscyplinach  

(tenis stołowy, badminton, squash, tenis)  

w ramach Akademickiego Pucharu Polski o Puchar Zarządu Głównego AZS. 

 
Termin: 11 listopada 2018 r. (godz. 11:00)  

Miejsce: Łódź, Klub Vera Sport, ul.Siewna 15 

Uwaga: Rozgrywki w tenisa ziemnego rozgrywane są wyjątkowo na obiekcie AZS Łódź przy 

ul.Lumumby 22/26 w dniach 10-11 listopada 2018 r. 

 

Organizatorem Festiwalu Sportów Rakietowych jest AZS Łódź. 

 

Warunki uczestnictwa: 
W turnieju mogą wziąć udział studenci oraz pracownicy akademiccy z całej Polski.  

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia przyjmowane są do 8.11.2018 do godz. 23:59 przez system turniejowy BO5 lub na 

adres: malgorzata.owczarek@azs.pl – w tytule proszę wpisać: Zgłoszenie Festiwal – (wybrana 

dyscyplina). 

E-mail zgłoszeniowy powinien zawierać następujące dane: 

1. Imię i nazwisko 

2. Miasto 

3. Uczelnia 

4. Telefon kontaktowy 

5. Pozycja w rankingu Polskiego Związku danej dyscypliny 

 

Zawodnicy przyjmowani są na turniej po zapisaniu się do turnieju oraz po dokonaniu opłaty 

wpisowej. 

Kontakt: 507-024-746 Małgorzata Owczarek 

 

Koszt udziału: 

Koszt udziału w turnieju to 45zł za osobę, płatne do 8 listopada.  

Każdy uczestnik otrzyma koszulkę techniczną, lunch oraz napój. 

Dane do przelewu: 

Numer konta: 26 1240 5585 1111 0000 4884 8060 

AZS Łódź, ul.Lumumby 22/26, 91-404 Łódź. 

W tytule przelewu prosimy wpisać: Festiwal Sportów Rakietowych – (wybrana dyscyplina) - 

imię i nazwisko. 

 

Nagrody: 
Dla najlepszych zawodników i zawodniczek przewidziane są nagrody rzeczowe o wartości 

1 000 zł w każdej dyscyplinie. 

Pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek w każdej dyscyplinie oprócz nagród 

rzeczowych otrzyma dyplom, puchar oraz gadżet AZS. 

mailto:malgorzata.owczarek@azs.pl


Harmonogram turniejów tenisa stołowego, squash, badmintona: 
 Czwartek (08.11.2018r.) 

- godz. 23:59 Zamknięcie list startowych 

 Sobota (10.11.2018r.) 

- godz. 12:00 Losowanie drabinek turniejowych 

- godz. 14:00 Opublikowanie harmonogramu pierwszych meczy 

 Niedziela (11.11.2018r.) 

- godz. 11.00 Start turnieju 

- godz. 17:00 Szacowana godzina zakończenia turnieju 

 

Harmonogram turnieju tenisa: 
Czwartek (08.11.2018r.) 

- godz. 23:59 Zamknięcie list startowych 

 Piątek (09.11.2018r.) 

- godz. 12:00 Losowanie drabinek turniejowych 

- godz. 14:00 Opublikowanie harmonogramu pierwszych meczy 

 Sobota (10.11.2018r.) 

- godz. 14.00 Start turnieju 

- godz. 17:00 Szacowana godzina zakończenia turnieju 

Niedziela (11.11.2018r.) 

- godz. 12.00 Start turnieju 

- godz. 17:00 Szacowana godzina zakończenia turnieju 

 
Sposób przeprowadzenia zawodów: 
1). Każda dyscyplina rozgrywana jest oddzielnie w kategorii damskiej i męskiej. 

2). System rozgrywek zostanie dostosowany do ilości zgłoszonych zawodników. 
3). Każda uczelnia ma prawo zgłosić do Pucharu dowolną ilość zawodników i zawodniczek. 

4). Uczestnik musi posiadać przy sobie dokument potwierdzający status akademicki 

(legitymacja studencka, zaświadczenie z uczelni lub zaświadczenie o zatrudnieniu w uczelni). 

5). Turnieje w ramach Festiwalu Sportów Rakietowych zostaną przeprowadzone zgodnie z 

przepisami Polskiego Związku danej dyscypliny.  Przy dużej ilości zgłoszeń Organizator ma 

prawo zmienić system punktacji. 

6). 8 najlepszych zawodników i 4 najlepsze zawodniczki według rankingu Polskiego Związku 

danej dyscypliny zostanie rozstawionych. 

7). Na miejscu dostępne będą rakiety/rakietki oraz piłeczki/piłki do dyspozycji zawodników -

 nie trzeba posiadać swojej rakiety. Uwaga: W turnieju badmintona Organizator zapewnia 

lotki syntetyczne. Zawodnicy mogą grać swoimi lotkami piórowymi. 

 

Więcej informacji: 

Strona Festiwalu: 

https://bo5.pl/t2561/Festiwal+Sportow+Rakietowych+AZS.html, na której publikowane będą 

listy startowe, drabinki, harmonogramy i wyniki. 

Facebook – nazwa wydarzenia: Festiwal Sportów Rakietowych. 
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