
 

Regulamin VII TURNIEJU W BADMINTONA 
 

1. Cel turnieju: popularyzacja badmintona wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; aktywne spędzanie 
wolnego czasu; wyłonienie najlepszych uczestników w poszczególnych kategoriach. 
 
2. Organizator: Gmina Szczerców, GLKS Szczerców 
 
3. Termin i miejsce: 27.10.2018 (sobota), Hala sportowa w Szczercowie, ul. Rzeczna 7, początek 
zawodów o godz. 9:00 (dzieci i młodzież), open – godz. 13.00 
 
4. Uczestnictwo: 
a) w turnieju mogą brać udział wszyscy chętni 
b) kategorie: 
• rocznik 2006 i mł. dziewczynki/chłopcy 
• rocznik 2003-2005 dziewczynki/ chłopcy 
• kategoria open – kobiety/mężczyźni  
• kategoria open – gra podwójna 
c) warunkiem rozegrania danej kategorii wiekowej jest udział minimum 5-ciu zawodników 
d) uczestnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych 
e) zawodnicy startują na własną odpowiedzialność  
 
5. System rozgrywek: 

a) system w zależności od ilości zgłoszeń (grupowy, brazylijski lub rosyjski do dwóch 
przegranych) i ustaleń organizatorów, 
a) losowanie par turniejowych lub podział na grupy przeprowadza Organizator w dniu zawodów po 

potwierdzeniu uczestnictwa przez zawodników,   

b) mecz trwa do dwóch wygranych setów. Seta wygrywa strona, która pierwsza zdobędzie określoną 

ilość punktów, 

c) obowiązują zasady gry zgodne z przepisami PZB (dla dzieci i młodzieży dopuszcza się uproszczenie 

przepisów). 

 

6. Sędziowie: 

a)  Organizator nie przewiduje wystawienia sędziów lotkowych, serwisowych i liniowych, 

b) sędziowanie powierza się uczestnikom zawodów, 

c) jeśli zajdzie taka potrzeba, zawodnik wygrywający mecz na danym korcie pełni funkcję sędziego  

w następnym meczu na tym korcie, 

d) kwestie sporne odnośnie sędziowania  rozstrzyga Organizator. 

 
7. Nagrody: 
a) puchary lub statuetki za zdobycie miejsc I – III, 
b) nagrody rzeczowe, gadżety ufundowane przez gminę Szczerców, GLKS Szczerców, Wirex, Aptekę 
Dar Zdrowia. 
 
8.  Postanowienia końcowe: 
a) Organizator zapewnia lotki i rakiety do gry dla zawodników  na 10 min. przed rozegraniem meczu, 
b) zawody będą przeprowadzone równolegle na czterech kortach, 
c) obowiązuje strój sportowy i czyste, zmienne obuwie nierysujące powierzchni, 
d) Organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia na czas zawodów, 
e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie turnieju, 
f) zawodnicy zgłaszając się do uczestnictwa w zawodach przyjmują do wiadomości i stosowania 
zapisy niniejszego regulaminu, 
g) wszelkie sporne kwestie rozstrzyga Organizator imprezy. 
 


