
 

 

REGULAMIN IX OTWARTEGO 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: 27.11.2021 (SOBOTA), Hala sportowa w Szczercowie, ul. Piłsudskiego 66, 

początek zawodów o godz. 9:00 (dzieci - szkoła podstawowa), open – godz. 10.00. 

 

4. Uczestnictwo: 

a) w turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni do gry w badmintona z wyłączeniem zawodników 

posiadających licencję PZBad 

b) warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na adres : sport@szczercow.pl  zgłoszenia będącego 

załącznikiem do regulaminu bądź dostarczenie go do Organizatora osobiście (Hala sportowa  

w Szczercowie, Piłsudskiego 66) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada, 

c) obowiązuje wpisowe za udział w turnieju w wysokości 25,00 zł (nie dotyczy kategorii dzieci ze 

szkół podstawowych) 

 

5. Kategorie: 

a) dziewczynki – szkoła podstawowa 

b) chłopcy – szkoła podstawowa  

c) panie gra singlowa 

d) panowie gra singlowa 

e) gra podwójna panów 

f) mikst (para mieszana) 

  

6. System rozgrywek: 

a) system w zależności od ilości zgłoszeń wg. ustaleń organizatorów 

b) losowanie par turniejowych lub podział na grupy przeprowadza Organizator w dniu zawodów po 

potwierdzeniu uczestnictwa przez zawodników 

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

ilość punktów 

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

uproszczenie przepisów). 

 

7. 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. 

 

8. Nagrody: 

a) puchary lub statuetki za zdobycie miejsc  I – III 

b) drobne upominki 

 

9.  Postanowienia końcowe: 

a) Organizator zapewnia ciepły posiłek, kawę, herbatę i słodkie przekąski 

b) Organizator zapewnia lotki i rakiety do gry dla zawodników  na 10 min. przed rozegraniem meczu 

c) zawody będą przeprowadzone równolegle na kilku kortach 

d) obowiązuje strój sportowy i czyste, zmienne obuwie nierysujące powierzchni 

e) Organizator nie zapewnia opieki medycznej i dodatkowego ubezpieczenia na czas zawodów 

f) uczestnicy turnieju biorą udział na własną odpowiedzialność  

g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie turnieju 

h) zawodnicy zgłaszając się do uczestnictwa w zawodach przyjmują do wiadomości i stosowania 

zapisy niniejszego regulaminu potwierdzając to podpisem na karcie zgłoszenia 

i) wszelkie sporne kwestie rozstrzyga Organizator imprezy. 

 


