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Pro Sport Berlin 24 e.V. – Badminton 
Forckenbeckstraße 18 
14199 Berlin 

Germany  

 

 

 

Zaproszenie na  
6. Drużynowy Turniej Towarzyski  
Pro Sport Berlin 24 
 
 
Witajcie drodzy Sportomaniacy, 
serdecznie zapraszamy Was na turniej PSB (PSBT 2020) 
 

dnia 17./18. października 2020 w Berlinie. 
 

Opis turnieju ze wszystkimi szczegółami znajdziecie w załączniku lub na naszej 
stronie internetowej www.badminton-berlin.de/turniere/psb-turnier/.  
 
Z wielką przyjemnością powitamy jedną lub więcej drużyn w ten październikowy 
weekend w Berlinie. W razie potrzeby, po konsultacji jesteśmy w stanie 
uzupełnić niekompletne drużyny zawodnikami PSB24. 
 
W razie jakichkolwiek pytań zwróćcie się bezpośrednio do mnie: 
(e-mail: PSBT@Badminton-Berlin.de). 
 
Z nadzieją licznego zastania Was w Berlinie i serdecznymi pozdrowieniami, 

Thorsten Zell 

(W imieniu zarządu oddziału) 
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TURNIEJ PSB 2020 | 6. Drużynowy Turniej Towarzyski 
 

Organizator Pro Sport Berlin 24 e.V. – Oddział badmintona 

Miejsce zawodów Hala sportowa Harald Mellerowicz, Forckenbeckstraße 20, 14199 Berlin 

Termin Sobota, 17.10.2020, do 9:45 zgłoszenia, 10:00 powitanie, 10:30 rozpoczęcie 
zawodów 
Niedziela, 18.10.2020, 10:00 rozpoczęcie gry, 15:00 planowane zakończenie 
turnieju 

System rozgrywek i klasy Klasa A: druga najwyższa klasa Landesverband i wyżej 
Klasa B: trzecia i czwarta najwyższa klasa Landesverband 
Klasa C: piąta najwyższa klasa Landesverband i niżej 
Klasa D: amatorzy 
W każdej klasie zwycięzca jest wyłaniany w systemie szwajcarskim. Na 
spotkanie przypada 8 meczów (1 gra podwójna kobiet, 1 gra pojedyncza 
kobiet, 1 gra mieszana, 2 gry podwójne mężczyzn, 3 gry pojedyncze 
mężczyzn). Każdy mecz jest rozgrywany do dwóch wygranych setów, do 21 
pkt.. 

Lotki W każdej klasie używane są lotki piórowe. Dopuszczone modele można 
znaleźć na liście BVBB. W razie różnicy zdań powinny zostać użyte lotki 
organizatora. Drużyny powinny mieć do dyspozycji własne lotki ewentualnie 
zakupić je u nas. W przypadku gdy obie drużyny wyrażają na to zgodę, może 
zostać użyty inny rodzaj lotek piórowych, lub plastikowe. 

Opłata Opłata za uczestnictwo wynosi 60,- Euro za drużynę. Wraz ze zgłoszeniem 
należy przelać kwotę na następujące konto. 
Nazwa odbiorcy: Pro Sport Berlin 24 e.V. 
Nazwa banku: Postbank Berlin 
IBAN (numer rachunku): DE97 1001 0010 0054 6001 06 
Tytuł przelewu: „1110 PSBT 2020 Meldegebühr” oraz nazwa drużyny 

Ubranie Wejście na halę jest dozwolone tylko w obuwiu z jasną podeszwą. 

Wyżywienie W hali będzie znajdować się kafeteria z napojami i jedzeniem. 

Zdjęcia W czasie turnieju będą wykonywane zdjęcia i filmy do późniejszej publikacji. 
W przypadku braku zgody na upublicznienie wizerunku, należy 
poinformować o tym fotografa. 

Przechowywanie bagażu W piątek wieczorem istnieje możliwość zamknięcia bagażu w głównym 
budynku klubu PSB. 

Niemiecka plakietka ekologiczna Na obszarze dzielnicy Wilmersdorf konieczne jest posiadanie niemieckiej 
plakietki ekologicznej. 
https://www.tuev-nord.de/de/privatkunden/verkehr/auto-motorrad-
caravan/umweltplakette-und-umweltzonen/  

Nocleg Do dyspozycji uczestników jest bezpłatne miejsce do spania w głównym 
budynku klubu PSB (Forckenbeckstraße 18). Należy mieć własne materace 
dmuchane, poduszki i śpiwory. 

Muzyka/zabawa W czasie turnieju muzyka będzie grana nieprzerwanie. W sobotę wieczorem 
odbędzie się Playersnight. Cena zawiera w sobie Buffet oraz DJ. 
Koszt to 15,- Euro płatne na miejscu. 

Wręczenie medali Nagrodzenie zwycięzców odbędzie się po zakończeniu całego turnieju. 

Termin zgłoszeń Prosimy o nadesłanie zgłoszeń przez e-mail do piątku, 02.10.2019. 
Zgłoszenie jest uznawane za obowiązujące dopiero po opłaceniu i 
otrzymaniu potwierdzenia od PSB. Maksymalna ilość drużyn jest 
ograniczona. 

Dane zgłoszenia 1. W której klasie chcielibyście zagrać? 
2. Ile osób przyjedzie na turniej/ile osób weźmie udział w Playersnight? 
3. Chcielibyście skorzystać z możliwości noclegu w hali? 

Adres zgłoszeń Thorsten Zell, e-mail: PSBT@Badminton-Berlin.de 
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Reguły: 
 
1. Koszty lotek oraz koszt uczestnictwa zamienników z innych klubów 

przypadku gdy drużyna jest niepełna i potrzebuje zawodników z PSB lub innych kubów, ponosi 
koszty lotek oraz uczestnictwa za tych zawodników.  
 

2. Zwrot kosztów w przypadku wycofania się z turnieju 
Do czterech tygodni przed zakończeniem zgłoszeń: 100% zwrotu 
Mniej niż cztery tygodnie przed zakończeniem zgłoszeń: 50% zwrotu 
Po zakończeniu zgłoszeń: brak zwrotu 
 

3. Zwrot kosztów w przypadku wycofania się z Playersnight  
Do zakończenia zgłoszeń: 100% zwrotu 
Po zakończeniu zgłoszeń: 50% zwrotu 
 

4. Zakaz palenia  
Zakaz palenia obowiązuje w halach sportowych i przeznaczonych do spania. 
 

5. Wykluczenie z udziału w turnieju 
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zawodników z udziału w turnieju w przypadku 
zachowań nieodpowiadających normom społecznym. Do tego zaliczają się: niesportowe 
zachowanie, dyskryminacja zawodników, zniszczenie wyposażenia hali, przeciwstawianie się 
poleceniom organizatora itp. 
 

6. Wyłączenie odpowiedzialności 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wypadków, kradzieży oraz w razie 
pozostałych szkód. 
 

 


