СВЕТОСАВСКИ БАДМИНТОН ТУРНИР – БЕОГРАД 2022
Време одржавања:

Субота, 29. јануар 2022. године.

Место одржавања:

Национални бадминтон центар, Ада Циганлија 1, Београд.

Организатори:

Бадминтон клуб Београд.

Покровитељи:

Министарство омладине и спорта Републике Србије, Секретаријат за спорт
и омладину града
Београда, Бадминтон савез Србије, Спортски савез Београда и Бадминтон савез Београда.

Пријатељи:
Такмичарске конкуренције:
Такмичарске категорије и
оквиран распоред
одигравања:

Тин шпед, Minaqua, Ледени Квас, Сибоаси и Кока Плус.
Мушкарци појединачно;
Жене појединачно.
Пре подне:
- Дечаци предшколског узраста и дечаци I и II разред основне школе
- Девојчице предшколског узраста и девојчице I и II разред основне школе
- Дечаци III и IV разред основне школе
- Девојчице III и IV разред основне школе
После подне:
- Дечаци V и VI разред основне школе
- Девојчице V и VI разред основне школе
- Дечаци VII и VIII разред основне школе
- Девојчице VII и VIII разред основне школе
- Дечаци од I до IV разреда средње школе
- Девојчице од I до IV разреда средње школе

Право учешћа:

Котизација:
Пријава учесника:
Рок за пријављивање:
Жреб:
Сатница:
Врста и број игралишта:
Врста лоптица:
Награде и признања:
Главни судија:
Медицинска служба:
ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

Деца предшколског узраста, ученици основних и средњих школа који поседују доказ о утврђеној
општој здравственој способности у складу са Законом о спорту, изузев играча чија се имена налазе на
ужем и ширем списку репрезентативаца Србије.
800 динара по пријављеном такмичару.
Врши се искључиво електронски, попуњавањем формулара за пријаву који се доставља на адресу:
office@badminton.org.rs.
Понедељак, 24. јануар 2022. године до 23:59.
Жреб ће бити обављен у среду, 26. јануара 2022. године, у канцеларији Бадминтон савеза Србије (Ада
Циганлија 1, 11030 Београд), са почетком у 15:00.
9:30 – Окупљање такмичара;
10:00 – Почетак мечева.
Професионална ПВЦ подлога – 5 терена.
Пластичне.
Медаље за такмичаре који су освојили прва три места у свим такмичарским конкуренцијама.
Mиодраг Каличанин.
БДН.
- Такмичење се организује у складу са одредбама Такмичарског правилника БАСС и пратећим
важећим одлукама УО БАСС и закључцима Кризног штаба за сузбијање заразне болести ЦОВИД-19
чија је потпуна примена и поштовање обавезујуће организаторе и све учеснике;
- Рокови за пријаве, накнадне пријаве и одјаве такмичара ће се стриктно поштовати;
- За комплетно вођење такмичења ће бити коришћен Тоурнамент Софтwаре;

- Организатор, уз сагласност Техничког делегата БАСС, задржава право измене сатнице окупљања
такмичара и почетка турнира, док ће коначни распоред одигравања мечева и оквирна сатница
одигравања мечева у свим конкуренцијама бити позната по објављивању жреба о чему ће учесници
турнира бити обавештени.
ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ
СА ОДРЖАВАЊЕМ ТУРНИРА
У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ
УЗРОКОВАНЕ ВИРУСОМ
COVID-19

- Турнир се одржава без присуства публике. У објекту је дозвољено присуство искључиво такмичара,
наставног особља, тренера и службених лица који учествују у реализацији турнира;
- Пре уласка у такмичарски објекат је обавезна дезинфекција руку и обуће;
- Препоручује се да сви учесници што чешће (пре уласка на терен и одигравања меча, после
одигравања меча односно за време трајања турнира) перу руке сапуном или их дезинфикују
средством на бази алкохола;
- Препоручује се да за време боравка у такмичарском објекту, када год је то могуће, сви учесници
избегавају физички контакт и одржавају физичку дистанцу од најмање 1м. Распоред столица које ће
се користити у такмичарском објекту ће бити прилагођен у складу са наведеном препоруком;
- Коришћење свлачионица ће бити омогућено искључиво за пресвлачење и за потребе коришћења
тоалета. Пожељно је избегавање дужег боравка у свлачионицама. Остављање личних ствари у
свлачионицама није омогућено – сви учесници личне ствари носе са собом. Туширање у
свлачионицама за време трајања и по завршетку турнир нијер омогућено. Свлачионице се неће
закључавати;
- За све такмичаре, тренере и службена лица који учествују у реализацији турнира и који бораве у
такмичарском објекту је обавезно ношење заштитних маски на лицу. Од ношења заштитних маски у
такмичарском објекту су изузети искључиво такмичари који у том тренутку бораве на терену
(загревају се за меч односно играју меч), тренер који седи иза такмичара, судија у столици који суди
меч и главни судија који врши најаву меча. За време одређивања сервиса и стране на којој се игра
судија и такмичари одржавају физичку дистанцу од најмање 1м. Одмах по завршетку меча и
напуштању терена такмичари, тренери и судија у столици поново стављају маску на лице;
- Свечана церемонија отварања такмичења ће се извршити тако што ће се пре почетка првог круга
мечева интонирати химна Републике Србије;
- Најава мечева ће се вршити путем разгласа. Од учесника се очекује да прате распореде одигравања
и да на време буду присутни у такмичарском објекту и спремни за одигравање мечева.;
- За време меча на терену могу да бораве искључиво такмичари, судија у столици и окретач
семафора. Иза сваког такмичара који игра меч може да седи само један тренер;
- За време трајања меча се неће користити корпе за одлагање личне опреме. Лична опрема ће се
одлагати поред терена у обележеном простору;
- Руковање и било који вид физичког контакта са противником и судијама пре и после меча нису
дозвољени;

