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I N V I T A Ț I E 

 
LA 

 

TURNEUL FINAL Seniori Liga A, B și C 

și 
 

CAMPIONATUL NAȚIONAL de Veterani 
(+35 / +50) 

 
 
 

2 – 4 decembrie 2016 
 

 

Termenul limită de înscriere: 21.11.2016 
 
Toate înscrierile se fac online la următorul link: click aici 

 

ORGANIZATOR: ACS AZTEK București 

 

REGULI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE: 

În cadrul probelor din Liga A, B și C, participarea este deschisă pentru orice 

jucător legitimat la o asociație sportivă afiliată la FR Badminton, care 

îndeplinește următoarele condiții: 

- Să dețină viza sportivă anuală pe anul 2016;  

- Să dețină viza medicală pe anul 2016;  

- Toate asociațiile sportive reprezentate trebuie să aibă cotizațiile anuale pe 

anul 2016 plătite. 

La categoria “Veterani”, participarea este restricționată doar de criteriul de vârstă 

(+35, +50). Participanții vor semna o declarație pe proprie răspundere, înainte de 

începutul concursului, privind starea lor de sănătate și posibilitatea de a participa. 

Toate probele se vor desfășura în sistem de grupe + eliminatoriu. 

Sistemul de joc este cel clasic BWF – cel mai bun din 3 seturi pană la 21. 

Un participant nu se poate înscrie la mai mult de 3 probe de joc. 

http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=953F9D03-9DE5-4ED2-A2F5-5CB6EAC8D126
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LOCAȚIE: 

Sala Club Sportiv Școlar nr. 6, din București, str. Caporal Luică, nr. 70, sector 4. 

Coordonate GPS: 44.377493, 26.101152. 

 

ARBITRU PRINCIPAL: 

- Dan Gongu 

 

DIRECTOR DE CONCURS: 

- Viorel Petre 

 

SECRETAR DE CONCURS: 

- Alin Popescu 

 

PROGRAM: 

Vineri: 15:00 – 21:00 

Sâmbătă: 09:00 – 13:00 / 15:00 – 19:00 

Duminică: 10:00 – 13:00 

 

TAXE DE PARTICIPARE: 

Proba de simplu – 30 RON/sportiv 

Proba de dublu – 20 RON/sportiv 

 

MINGI: 

Yonex Mavis 350 – minge pusa la dispoziție de către organizatori 

(mingea de pană are prioritate în orice situație) 

 

MODALITĂȚI DE PLATĂ: 

Plățile pentru participare se pot face numerar înainte de începutul competiției, 

între orele 14:00 și 15:00, la secretariatul concursului. 
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ALTE INFORMAȚII: 

Competiția se va desfășura pe 7 terenuri; 

Un cadru medical va fi prezent pe toată durata concursului; 

Pagina oficială a competiției este: click aici. 

 

Persoane de contact: 

Bilghin Baubeg, ACS AZTEK - 0731 702 529 

Viorel Petre, Director concurs - 0720 630 719 

 

OFERTĂ CAZARE: 

  

Hotel oficial al evenimentului 

 

Rin Grand Hotel**** - http://grand.rinhotels.ro/ 

Adresă: Șoseaua Vitan-Bârzești, nr. 7D 

(CSS6 → Rin Grand Hotel: 10 minute cu mașina, trafic mediu) 

 

140 RON cameră single (mic dejun inclus) 

180 RON cameră dublă (mic dejun inclus) 

(parcare păzită, asigurată gratuit în cardul acestei oferte) 
 
Pentru a beneficia de o rezervare fermă, fiecare participant trebuie să garanteze rezervarea cu Carte 
de Credit sau cu achitarea sejurului in avans la check in. 
Pentru a beneficia de tarifele speciale, negociate pentru participanții la Campionatul National de 
Seniori si Veterani 2016 / Turneul Final de Badminton, persoanele care solicită cazare trebuie să 
contacteze departamentul de rezervări la telefon +40 311 061 138/ +40 311 061 119 sau email: 
reservations.ringrand@rinhotels.ro și vor mentiona că vor participa la Campionatul National de 
Seniori si Veterani 2016 / Turneul Final de Badminton, din perioada 02-04.12.2016. 

 

PETRECERE SURPRIZA!!! 

(detaliile vor fi anuntate in zilele ce urmeaza) 

https://www.facebook.com/events/1113173552112564/
http://grand.rinhotels.ro/
mailto:reservations.ringrand@rinhotels.ro

