
REGULAMIN 

  Ostrowska Liga Badmintona  2016/2017 

1. CEL ZAWODÓW;  

Popularyzacja badmintona w środowisku lokalnym, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 

Ponadto celem dodatkowym jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną.  

2. ORGANIZATOR;  

 Ostrowskie Towarzystwo Badmintona- LOTKA ul. Wrocławska 51, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 

602 298 404,  

3. CZAS I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW;  

a/ W ramach Ligi Badmintona rozegrane zostaną III turnieje;  

• I turniej 20.11.2016   

 

godz. 9.00 dla kategorii: dzieci – uczę się grać, gram już trochę ( do 13 lat ) 

godz. 12,00 dla open 

 

• II Turniej Grudzień 2016  

• III Turniej Luty 2016  

Zawodników prosimy o potwierdzenie udziału w pierwszym turnieju do 13.11.2016, na 

info@lotka.idsl.pl oraz tel.  602298404 

W zgłoszeniu podajemy:  

• Imię i nazwisko,  

• Klub lub miasto 

• Kategoria wiekowa 

• Telefon kontaktowy 

B/ Wszystkie turnieje rozegrane zostaną w Gimnazjum nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. 

Wrocławskiej 51 (hala sportowa)  

4. REGULAMIN ZAWODÓW;  

a/ W zawodach udział mogą wziąć wszyscy chętni nie obowiązują licencje PZBad.  

b/ Zawodnicy uczestniczą w meczach na własną odpowiedzialność. 

c/ odpowiedzialność za dzieci biorące udział w zawodach ponoszą rodzice, opiekunowie prawni lub 

opiekunowie drużyn - trenerzy. 

d/ Zawody odbywać się będą w następujących kategoriach: 

- dzieci w wieku do 13 lat z podziałem na dwie kategorie uwzględniające poziom gry  

• Dzieci uczące się grać – „kategoria uczę się grać”  

• Dzieci, które trenują już 1-2 lata i więcej – kategoria „gram już trochę”  

• Z podziałem na dziewczynki i chłopców 



- open  - bez podziału,  

5. NAGRODY;  

Najlepsi zawodnicy otrzymają dyplomy, medale oraz nagrody zgodnie z możliwościami organizatora. 

W kategorii dzieci wszystkie dzieci uczestniczące w turnieju otrzymają na każdych zawodach dyplom, 

oraz na zakończenie turnieju medal pamiątkowy. Dla najlepszych będą puchary oraz nagrody z 

zgodnie z możliwościami organizatora. 

6. PUNKTACJA i ZWYCIĘZCY;  

Zawody, mają charakter ligi zarówno dla dzieci jak i w kategorii open. W przypadku dzieci w ligach 

wyższych 1,2 grają dzieci z kategorii – gram już trochę, w ligach 3,4 i niższych grają dzieci z kategorii 

uczę się grać.  

Zarówno w kategorii open jak i dzieci, dwóch najlepszych zawodników awansuje do wyższej ligi, a 

dwóch najsłabszych spada do ligi niższej.  

Każda liga ma charakter rozgrywek w grupie 4,5 czy 6 osobowej.  Ilość zawodników w grupie jest 

uzależniona od zgłoszeń na poszczególny turniej  

Istnieje możliwość przyznawania „dzikich kart” przez organizatora. 

W pierwszym turnieju uwzględniamy klasyfikację z poprzedniego sezonu. 

7. USTALENIA KOŃCOWE;  

a) Turniej rozgrywany będzie lotkami przygotowanymi przez organizatora (Yonex Mavis), poza tym 

dopuszcza się grę innymi lotkami, (obowiązują przepisy PZBad).  

b) System rozgrywek dla poszczególnych kategorii ustala organizator według ilości startujących 

c) Wpisowe: dzieci i młodzież ucząca się 10 zł, dorośli 20 zł, 

c/ Mecze będą rozgrywane w systemie trzysetowym (do dwóch wygranych setów, przy czym 

organizator zastrzega sobie prawo do zmiany punktowania w zależności od ilości uczestników.  W 

kategorii dzieci gramy na każdym turnieju do 11 pkt do dwóch wygranych setów. 

d/ Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy. 

e/ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zagubione bądź skradzione. 

Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator. 

f) Wyniki po każdym turnieju będą zamieszczane na stronie internetowej klubu www.lotka.idsl.pl oraz 

naszym profilu facebook  

Rozstrzygnięcia te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 


