
 

 
 

 

 

 

До: 

 

Cc: 

 

Асоціацій членів Континентальних Конфедерацій 

 

 

Судді  

Ради 
 

Предмет:         Чемпіонат світу з бадмінтону серед дорослих 2019 

 

Від: Пітер Таркала  

 Голова Оргкомітету 
 

 

Після восьми успішних чемпіонатах світу, Всесвітня федерація бадмінтону запрошує вас 

конкурувати в дев'ятому турнірі,  

Чемпіонат світу з бадмінтону серед дорослих  2019 пройде з неділі 04- по неділю 11 

серпня 2019 в Арена Spodek, місто Катовіце, Польща.  

 

До вашої уваги додаються наступні документи: 
 

• Лист-запрошення 

• Бронювання готелів та інші різні форми, пов'язані в цьому листі 
 

Для отримання додаткової інформації і якщо у вас є будь-які запити, будь ласка, або 

контакти штаб-квартири BWF Секретаріату або наш хост Контактна особа: Войцех 

Palikij wojciech.palikij@katowice2019.com 

Дякую 

 

З найщирішими побажаннями 
 

 

Пітер Таркала  

Голова Оргкомітету 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unit No 1, Level 29 Naza Tower  

No.10 Persiaran KLCC  

50088 Kuala Lumpur Malaysia  

T +603 26319188  

F +603 26319688  

E bwf@bwfbadminton.org  

W www.bwfbadminton.org 

mailto:wojciech.palikij@katowice2019.com
mailto:bwf@bwfbadminton.org


 

 

ВСЕСВІТНЯ  ФЕДЕРАЦІЯ   БАДМІНТОНУ 

ЗАПРОШУЄ до 

 

BWF Чемпіонат світу з бадмінтону серед дорослих  2019, 

який буде організовано від імені BWF  

Польською Асоціацією бадмінтону в місті Катовіце, 
 

Подія  Чемпіонат світу з літніх 

Дати 04 – 11 серпня 2019 

Місце проведення "Spodek" Арена, Катовіце, Польща 

Організатори Польська Асоціація бадмінтону, 

Вул. Stawki 40, 01-040 Варшава, Польща 

 

President: Marek Krajewski  

Contact Person: Wojciech Palikij (Tournament Director)  

Phone: +48 793660393  

http://www.katowice2019.com  

Contact via email: wojciech.palikij@katowice2019.com  

 

Local Host: TKKF Czarni Katowice  

Contact person: Bartosz Kilijański  

email: office@katowice2019.com 

Вікові групи  Вікові групи Рік народження або 

старші 

 

+ 35 1983 

+ 40 1978 

+ 45 1973 

+ 50 1968 

+ 55 1963 

+ 60 1958 

+ 65 1953 

+ 70 1948 

+ 75 1943 

 

Гравці повинні досягли відповідного віку на 1 січня року, в якому 

проводиться турнір. 

 

Тому гравці, що бажають грати в вікових категоріях, + 35 до  + 75,  

повинні народитися у відповідному році  або до року, показаного на 

діаграмі вище. 
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зауваж 

о ні. запи 
енГьрупи 

сів 

1 – 5 1 Ні нокаут етап 

Top два гравці в кожній групі претендувати на 

нокаут етапі 

Тжоепрдевбокхугвраанвнцяів4 узакпоижснівій групі претенду вибити етап 

жеребкування 8 записів 

6 – 10 2 

11 – 16 4 
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Жеребкування 

гравців у групових 

змаганнях 

Всі  жеребкування,  де кількість   зареєстрованих   понад  16,  будуть  

проводитися  на нокаут основі. 

У разі реєстрації менше 16 гравців на турнір у будь-якій віковій 

категорії, змагання може бути проведене у форматі Ліги на 

основі наступного розподілу: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Реєстраційний 

номер 

Номер 

групи 

Примітки 

1−5 1 Без нокаутів 

6−10 2 Перші два гравці в кожній групі 

мають право на участь у нокаутному 

розіграші 4-х записів 

11−16 4 Перші два гравці в кожній групі 

мають право на участь у нокаутному 

розіграші 8-х записів 

Примітка: якщо є менше, ніж чотири записи в разі будь-якій віковій групі, 

зберігається право скасувати цю подію. У такому випадку гравці, які 

вступили  в  цю  скасовану  подію, мають  право  увійти  в ту   ж  саму  подію 

в нижній  віковій  групі, за умови  наявності   вільних  майданчиків. 

Оргкомітет  залишає за собою право змінювати правила вказаного 

вище турніру. 

Реєстрація Кожна Асоціація  членів має  право  ввести  в  кожній  віковій  групі  до  4 

чоловіків   і  4  жінок   в одиночній категорії,  8  чоловіків   і  8 жінок в 

парній категорії, і  і 4 чоловіки і 4 жінки у змішаній парній 

категорії. 

1. Одиночна 4 чоловіки + 4 жінки 

2. Парна-8 чоловіків + 8 жінок 

3. Змішана 4 чоловіки + 4 жінки 

Гравець може братии участь  не більше, ніж в  одній одиночній 

категорії, одній  парній  і одній змішаний категорії в будь-якій 

прийнятній віковій групі. Наприклад, якщо гравець (чоловік) має 

право  брати участь  у віковій категорії 45 +, може увійти в 45 + у 

чоловічій одиночній каоегорії, то він не буде мати право грати в 

чоловічій одиночній категорії в будь-якій іншій віковій  групі. 

Примітка: 

Паспорти будуть перевірятися на дату народження в штаб-квартирі 

BWF, а також суддями  на  місці  будуть звірятися   оригінали з копією 

паспорта. Будь ласка, перешліть копію паспорту на 

t.suppiah@bwfbadminton.org or Shan - 

s.ramachandran@bwfbadminton.org and copy to 
v.mahalingam@bwfbadminton.org 

 
Онлайн-запис 

 



 

 

 Всі реєстрації повинні бути підтвердженими Асоціаяціми-членами 
через онлайн-ситему. Останній день  Вівторок 18 червня 2019 до 
23.59.59 (GMT +08.00). 

 

Асоціаціям-членам рекомендовано  зареєструватися в онлайн-ситемі 

BWF World Senior Championships 2019 за посиланням:  

 https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx 
?id=14365F9A-47BD-4106-912D-0D0BE6E6370A 

і підтвердити онлайн-заявки. 

 
Будь ласка, переконайтеся, що ви вказуєте свої записи в порядку 

ранжирування, щоб забезпечити правильний розподіл ваших 

гравців у розіграші. 

 

Вам потрібно ввести ім'я користувача та пароль для подання записів, 

і це можна отримати з BWF:  

Please contact R. Shanmugam 

s.ramachandran@bwfbadminton.org 

and copy to v.mahalingam@bwfbadminton.org 

 
Гравці повинні мати ідентифікаційні номери BWF для подання своїх 

онлайн-записів. Гравцям, які не мають ідентифікаційних номерів 

BWF, необхідно звернутися до національної асоціації для отримання 

ідентифікаційних номерів BWF через систему онлайн-ідентифікації. 

 

У системі онлайн-входу гравці НЕ МОЖУТЬ зробити запит як 

“Бажаний партнер”. Гравцям, які прагнуть співпрацювати з гравцем з 

різних асоціацій країн-учасниць на змаганнях з подвійним парним 

змаганням, пропонується заздалегідь обговорити свою Асоціацію-

учасника для схвалення до дати закриття. 

 

Записи не приймаються, якщо членський внесок Асоціації-члена 2019 

не було сплачено або їхня Національна Асоціація призупинена за у  

BWF. 

Положення про одяг Загальні правила конкуренції від 20 до 24 та 5.3.7 Зміст правил щодо 

одягу GCR 21 та 23 буде застосованим, якщо необхідно. 
 

Обов'язково, що всі гравці повинні дотримуватися правил одягу. 

Недотримання правил одягу підлягає штрафу відповідно до 

правил. 

Етика Будь ласка, ознайомтеся з нормативними актами «Етика - Розділ 2.3 

- 2.5» на веб-сайті BWF 

• 2.3 Антидопінгові правила 

• 2.4 Кодекс поведінки стосовно ставок, ставок і нерегулярних 

результатів матчу 

• Таблиця злочинів і покарань - оновлено 30 

Листопад 2018 року 
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Відмови Будь-яка відмова після понеділка, що безпосередньо передує 

розіграшу, з будь-якої причини, автоматично тягне за собою для 

Асоціації-учасниці штраф у розмірі 250 доларів США за незручності, 

викликані виведенням. 

Остання дата відмови без штрафу Понеділок 15 липня 2019 року 

23.59.59 (GMT +08.00). 

Заміни Після закінчення дати участі, гравець, який вступив, може бути не в 

змозі взяти участь через хворобу, травму або нездоланну причину. 

Місце цього гравця в одиночному або парному розряді або в обох 

випадках може бути прийняте гравцем, який вже вступив на чергову 

подію чемпіонату світу, надавши положення щодо максимальної 

кількості записів у розділі 

5.2.1. Стаття 7. 

Заміну можна проводити до кінця зборів Менеджерів команд для 

звичайних вилучень, а також у подіях, які ще не розпочалися (для 

тих гравців, які постраждали внаслідок травми в іншому 

випадку). 

Волани BWF схвалено (3) швидкість буде доступна. 

• Волани для практичних занять можна придбати в офісі секретаріату 

• Висота Катовіце 266 м над рівнем моря 

Офіційні особи Суддя: 

• Girish Natu 

Email: girishnatu@gmail.com 

 

Заступники суддів: 

• Zahra Rahmati Haghnejad Email: 

zahrarhag@yahoo.com 

• Jeff Bell 

Email: jbell@badmintonalberta.ca 

 

BWF медична допомога на корті: 

• Dr. Wojciech Ossowski (POL) 

• Dr. Vikram Sharma (IND) 

• TBC 

Проживання 

Інформація про 

готель 

Деталі проживання, розміщені на сайті турніру: 

www.katowice2019.com та внутрішній транспорт, надаються з усіх 

офіційних готелів, що перелічені. 

Усі ціни включають сніданок. Будь-які додаткові послуги, такі як 

придбання в міні-барі, оплачуються безпосередньо в готелі. 

Якщо у Вас виникли питання про готелі, пишіть на: 

hotels@katowice2019.com 

Остання дата заповнення бронювання готелю - неділя 18 червня 2019 

року. Для скасування див. Умови та положення на сайті. 

 

mailto:girishnatu@gmail.com
mailto:zahrarhag@yahoo.com
mailto:jbell@badmintonalberta.ca
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 Оплата проводиться на основі форми замовлення, отриманої під час 

бронювання. 
 

Форма тут: http://katowice2019.com/general-form/ 

Tранспорт Трансфер з міжнародного аеропорту Катовіце та міжнародного 

аеропорту Кракова буде наданий гравцям / офіційним учасникам, які 

відвідали офіційний готель. Ви зобов'язані надавати господарям 

інформацію про деталі вашої подорожі для реєстрації, на адресу 

організації: transport@katowice2019.com з копією до BWF за адресою 

v.mahalingam@bwfbadminton.org 

 

Цю інформацію слід надіслати організаторам до дати, яку в середу 5 

липня 2019 р. Буде вказано у формі, щоб дати їм змогу вжити 

необхідних заходів. 
 

Форма тут: http://katowice2019.com/general-form/ 

 

Також буде наданий транспорт від офіційних готелів до місця 

проведення заходу. 
 

Команди, які вирішили не залишатися в готелі (як зазначено вище) 

або не можуть отримати номери в офіційному готелі через 

несвоєчасне подання реквізиції готелю або не зробили бронювання 

готелю через організаторів, повинні організувати власний транспорт 

трансфери з аеропорту та місця проведення. 
Контактна особа: 
Bartosz Kilijański email: office@katowice2019.com 

Віза Особи, які потребують візи для в'їзду до Польщі, зобов'язані надати 

свої особисті дані у форматі, що додається, щоб організатори могли 

надіслати офіційний лист-запрошення для оформлення візи. Форму 

заявки на отримання візи можна знайти на веб-сайті: 

www.katowice2019.com/visas-form, щоб організатори отримали її до 

дати, вказаної у формі. 

Ви повинні подати заяву на отримання візи принаймні за 20 робочих 

днів (п'ятниця, 5 липня 2019 р.), Перш ніж вона буде потрібна, щоб 

надати час для обробки Вашої заяви. 
 

Зверніть увагу, що запрошення, яке надає організатор, не гарантує 

надання візи та / або в'їзду до Польщі, і остаточне рішення 

приймається Посольством Польщі у вашій країні або прилеглих 

польських консульствах. Заявник несе відповідальність за те, щоб 

вони подали заявку на отримання візи достатньо заздалегідь. Будь-які 

питання, пов'язані з візовою заявкою, повинні розглядатися 

безпосередньо з офіційним представником посольства, який має 

справу з вашою заявкою. 

 

http://katowice2019.com/general-form/
http://katowice2019.com/general-form/
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 Організатори не несуть відповідальності за будь-яких обставин за 

витрати та / або труднощі через відмову у видачі візи з будь-якої 

причини. 

 

У разі необхідності витрати на кур'єрську розсилку з листа-запрошення 

будуть оплачені Вашій Асоціації 
 

Будь ласка, вкажіть повне ім'я, дату народження та номер паспорта (як 

зазначено на паспорті) та дату видачі, місце видачі та дату закінчення 

терміну дії для гравців та посадових осіб у візовій формі та на адресу: 

Інформація про контактну особу: 

Ireneusz Górniok visa@katowice2019.com and copy  

Thevagi Suppiah t.suppiah@bwfbadminton.org and  

Venu Mahalingam v.mahalingam@bwfbadminton.org 
 

Будь ласка, подайте заявки на акредитацію ваших гравців та 

посадових осіб та фотографії паспортного розміру через затверджену 

форму акредитації до дати, зазначеної у формі. 

Форта тут: http://katowice2019.com/general-form/ 

Accreditation 

Фізіотерапевтичні 

послуги 

Фізіотерапевтичні послуги будуть доступні на місці з попереднім 

призначенням. Приймаюча сторона надаватиме дві години 

безкоштовних фізіологічних послуг для гравців щодня. 

Зустріч Менеджерів 

команд 

Дата:Субота 3 Серпня 2019 

Час: 14.00 . 

Місце: У конференц-залі на місці проведення  

 

Відповідно до Регламенту BWF, команда повинна бути представлена 

на зборах керівників. Асоціації-члени повинні призначити одного 

менеджера команди для полегшення спілкування. 

"Обов'язковим є те, що всі керівники команди повинні бути 

присутніми на зборах керівників команд. У разі відсутності участі у 

засіданні вони підлягають штрафуванню відповідно до положень 

(див. Статут БВФ, розділ 2.5) «Таблиця правопорушень і покарань». 

Асоціації-члени можуть подати запит до кого-небудь, хто 

представлятиме їх на засіданні, доки суддя заздалегідь буде 

поінформований про це, що є прийнятним” 

Рамковий графік 

Підлягає зміні і 

остаточний графік 

повинен бути 

схвалений Суддею 

Tentative PRELIMINARY SCHEDULE 

 Дата Раунди 

Попередні раунди всіх категорій 

Попередні раунди всіх категорій 

Попередні раунди всіх категорій 

 

Неділя 04 серпня 

Понеділок 05 серпня 

Вівторок 06 серпня 

Середа 07 серпня Попередні раунди всіх категорій 

Попередні раунди всіх категорій 

 

Четвер 08 серпня 

Пʼятниця09 серпня Чвертьфінали всіх категорій  

 

7 

mailto:visa@katowice2019.com
mailto:t.suppiah@bwfbadminton.org
mailto:v.mahalingam@bwfbadminton.org
http://katowice2019.com/general-form/


 

 

  Субота 10 серпня Півфінали всіх категорій  

Неділя11 серпня Фінали всіх категорій  

 

Ключові дати Вівторок 18 червня 2019 

Закриття прийому заявок на  BWF World Senior Championships штаб-

квартирою BWF. (0800hours G MT) 

 
Пʼятниця 5 липня 2019 

Публікація посіву 

 
Понеділок 15 липня 2019 

Остання дата відмови без штрафних санкцій 

 
Середа 17 липня 2019  

Жеребкування в штаб-квартирі BWF 

 
Субота 03 серпня 2019  

Зустріч менеджерів команд Час: 14.00. 

Місце проведення: в конференц-залі готелю Spodex 

 
Зустріч технічних службовців 

Час: 16.00. 

Місце проведення: в конференц-залі готелю Spodex 

 Неділя 04 – Неділя 11 серпня 2019  

Початок змагань 

Тренування на 

кортах 

Тренування на кортах для гравців будуть доступні 3 серпня в 

основний час проведення 9.00 - 21.00. 

 

Практичні майданчики з 8.30 до 21.00 3 та 11 серпня на майданчиках 

практики. 

Вечірки  Вечірка при зустрічі – TBC F 

Прощальна вечірка – TBC 

Вступний внесок 
Вступний внесок для однієї особи: Одна подія USD120 та Дві або 

Три події USD150. 

Організатор надає футболку та подарунки всім зареєстрованим 

гравцям. 

Всі внески повинні бути сплачені організаторам: 

 Name of Beneficiary K lub TKKF Czarni 

Address of Beneficiary ul. Radosna 35 C, 40-472 Katowice, 

Poland 

Bank Name ING Bank Śląski 
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  Bank Branch Address u l. Sokolska 34, 40-092 Katowice, 

Poland 

Bank Account No 

(USD) 

PL 69 1050 1214 1000 0090 8053 7369 

SWIFT CODE INGBPLPW 

Медалі Всі медалі будуть належним чином підписані BWF: 

 Переможці 

Друге місце 

Півфіналісти 

Медичне 

страхування 

(необов'язково) 

Гравцям і посадовим особам рекомендується мати власний поліс 

медичного страхування для покриття власних медичних витрат. 

Організатори не несуть відповідальності за будь-які медичні витрати. 

Грант BWF не надаватиме ніякої фінансової допомоги на цьому конкурсі. 

Положення BWF Statues, 

Section 5.2.1: Major Events Tournaments Regulations Table Section 5.3.2 

Timelines for Tournament and 

Chapter 2 – Ethics - Section 2.3 – 2.5 

On BWF website: https://corporate.bwfbadminton.com/statutes/ 

Відшкодування та 

страхування 

Надіславши заявку на турнір, учасник та його призначені учасники / 

учасники означають прийняття на виплату і не зобов'язують 

оргкомітет підкорятися та / або мати будь-який позов проти будь-яких 

витрат, штрафів, претензій або збитків за особисту хворобу, травми, 

смерті, фінансових втрат або майнового пошкодження, в будь-якій 

формі в будь-якому місці, що виникає внаслідок участі, відстрочення 

або скасування зазначеного турніру або внаслідок невидачі візи 

Організатор не несе відповідальності за будь-які хвороби, травми, 

отримані в будь-який час будь-яким гравцем або посадовою особою, 

що виникли з його / її участь у цих чемпіонатах. Будь-які витрати, 

понесені на діагностику, консультацію, медичні обстеження та / або 

лікування (включаючи, але не обмежуючись будь-якою формою 

хірургічної процедури) та / або госпіталізацію, несе Асоціація-

учасник відповідного гравця / посадової особи. 

Будь ласка, переконайтеся, що ваші гравці та представники команди 

володіють відповідним та адекватним страховим покриттям для 

задоволення своїх поточних вимог. 

 

https://corporate.bwfbadminton.com/statutes/

