
        

   

 

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA SUWAŁK W BADMINTONIE 

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  

CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT 
 

REGULAMIN 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Mistrzostwa Suwałk w Badmintonie Szkół Ponadgimnazjalnych Chłopców i Dziewcząt 

(dalej „Mistrzostwa Suwałk”) są imprezą sportową, rozgrywaną w formie turnieju 

zaliczanego do  Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2016/2017 w Suwałkach. 

2. Celem rozgrywek, o których  mowa w ust. 1, jest popularyzacja badmintona jak również 

rozwój kultury fizycznej uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem rywalizacji sportowej 

jest także wyłonienie młodzieży uzdolnionej sportowo do dalszego szkolenia. 

3. Organizatorem Mistrzostw Suwałk jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach. 

 

§2 

Termin i miejsce zawodów 

 

1. Mistrzostwa Suwałk rozegrane zostaną w dniu  01.12.2016 r. (czwartek) na kortach w hali  

I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Suwałkach.  

2. Początek rozgrywek, o których mowa w ust. 1, zaplanowany jest na godz. 11.00. 

3. Drużyny wraz z opiekunami zobowiązane są do przybycia na miejsce rozgrywania 

zawodów na co najmniej 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia rywalizacji. 

 

§3 

System rozgrywek 

 

1. Zawody rozgrywane będą w kategorii chłopców i dziewcząt.  

2. System rozgrywek - „każdy z każdym”. 

3. Obowiązują zasady gry zgodne z przepisami Polskiego Związku Badmintona.  

4. Mistrzostwa zostaną rozegrane w relacji drużynowej – kolejność gier:  

a) I rzut: A – X, B – Y 

b) II rzut: gra podwójna 

c) III rzut: A – Y, B – X 

Mecz prowadzony będzie do trzech zdobytych punktów. Zawodnicy grają do dwóch 

wygranych setów, set rozgrywany jest do 15 pkt. Jeżeli strony osiągną wynik 14:14, to seta 

wygrywa strona zdobywająca przewagę dwóch punktów. Jeżeli strony osiągną wynik 

20:20, to seta wygrywa strona zdobywająca 21 punkt.  



        

   

 

5. O kolejności zajętych miejsc w tabeli decydują kolejno: 

a) zwycięstwa  

b) większa liczba zdobytych punktów 

c) pojedynek bezpośredni 

d) stosunek setów  

e) liczba wygranych setów 

f) liczba przegranych setów 

6. W turnieju obowiązuje następująca punktacja: 

a) 3:0 ; 3:1 – zwycięzca 3 pkt., - przegrany 0 pkt. 

b) 3:2 – zwycięzca 2 pkt.; - przegrany 1 pkt. 

7. Losowanie par turniejowych przeprowadzi Organizator w dniu zawodów po potwierdzeniu 

uczestnictwa drużyn przez poszczególnych kierowników. 

 

§4 

Uczestnictwo 

 

1. W zawodach udział biorą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych reprezentujący szkoły 

macierzyste, bez podziału na kategorie wiekowe. 

2. Reprezentacja danej szkoły może liczyć do 6 zawodników (2 chłopców + 2 dziewczyny  

+ po jednym zawodniku rezerwowym)  

3. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest posiadać własną rakietę. Organizator zapewnia 

lotki. 

4. Dopuszcza się grę lotkami dostarczonymi przez zawodników. Gdy uczestnicy dostarczą 

lotki różnych rodzajów pierwszeństwo ma lotka wyżej klasyfikowana. Gdy lotki 

dostarczone przez uczestników ulegną zużyciu i nie ma następnych lotek tego typu, w razie 

braku porozumienia należy grę kontynuować lotkami Organizatora.   

5. Zawodników obowiązuje zmiana obuwia na obuwie sportowe (jasna podeszwa), czyste, 

niepozostawiające podczas użytkowania zabrudzeń, zarysowań parkietu, itp. 

6. Do klasyfikacji zespołowej wliczone będą wyniki wszystkich zawodników zespołu.  

 

§ 5 

Zgłoszenia 

 

1. Zgłoszenia zawodników do turnieju należy przygotować na listach według wzoru 

określonego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.  

2. Kierownik (opiekun) drużyny zobowiązany jest przedłożyć Organizatorowi listę najpóźniej 

w dniu zawodów na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem rywalizacji. 

3. Brak listy (zgłoszenia), o której mowa w ust. 1, pozbawia drużynę prawa udziału  

w rywalizacji. 



        

   

4. Kierownicy poszczególnych drużyn zobowiązani są do udziału w odprawie 

przedturniejowej z udziałem sędziów i Organizatora, która odbędzie się w dniu zawodów  

o godz. 10:30.  

§ 6 

Punktacja 

 

1. Zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2016/2017  

w Suwałkach, drużynom biorącym udział w Mistrzostwach Suwałk przyznawane są 

punkty odpowiednio do zajętych miejsc w klasyfikacji końcowej. Ilość zdobytych punktów 

uzależniona jest od liczby startujących szkół. 

         

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia 

Regulaminu Miejskiej Rywalizacji Sportowej 2016/2017 w Suwałkach oraz Przepisów 

Gry w Badmintona. 

2. Protesty dotyczące zawodów należy wnosić w trybie określonym w Przepisach Gry  

w Badmintona. W pozostałym zakresie protesty należy wnosić do Organizatora. 

3. Organizator nie przewiduje wystawienia sędziów lotkowych, serwisowych i liniowych. Za 

przebieg każdego meczu odpowiedzialny będzie w całości sędzia prowadzący. 

4. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zawodnik wygrywający mecz na danym korcie pełni funkcję 

sędziego prowadzącego w następnym meczu na tym korcie. 

5. Wszyscy sędziowie prowadzący podlegają sędziemu głównemu. 

6. Kwestie sporne związane z przebiegiem gry rozstrzyga sędzia, a w pozostałym zakresie 

Organizator. 

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w hali lub w szatniach. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zamian oraz ostatecznej interpretacji 

regulaminu i zasad gry. 

9. Wszelkich informacji związanych z udziałem drużyn w Mistrzostwach Suwałk udziela 

Organizator – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach: 

 Rafał Olszewski  tel. 608 440 007, e-mail: rafal.olszewski@osir.suwalki.pl  

 

 

 

                           Kierownik  

   Działu Sportu, Rekreacji i Marketingu  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach 

                                /-/ Kamil Klimek 
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