
BAD – CUP  PROMOTION 
 

Turnieje badmintona dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych 

2013/2014 
 
 
 
 
 
 

Regulamin: 

 
 

Organizator: 
 

Uczniowski Klub Sportowy ,,ZST’’ 
 

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku 
 

 



Cel zawodów: 
 

 
► popularyzacja dyscypliny badminton wśród dzieci i młodzieży 
► wzrost ilości osób aktywnie uczestniczących we współzawodnictwie 

turniejowym 
► uruchomienie rozgrywek skierowanych do dzieci i młodzieży 

grających w badmintona 
► wyłonienie najlepszych badmintonistów z terenu Powiatu 
► dbałość o zdrowy styl życia 
► zainteresowanie państwa i samorządów lokalnych dyscypliną, 

która niesie ze sobą pozytywne emocje, wychowuje i promuje 
odpowiednie standardy zachowań ( ubiór, zachowanie kibiców na meczu 
badmintona) 

Miejsce i termin: 

 
► hala sportowa Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku (4 korty) 
► rozgrywki będą prowadzone według wcześniej ustalonych dat 
► rozpoczęcie pierwszego turnieju 17.11.2013 r. 
► zgłoszenia do gier następują w dniu turnieju: od godziny 8.45 do 

9.15 

Uczestnicy zawodów: 

 
► uczestnikami rozgrywek mogą być dzieci i młodzież szkolna szkół 
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych z terenu 
Powiatu sanockiego, leskiego, brzozowskiego, bieszczadzkiego. 
Przewiduje się rywalizację dla dziewcząt i chłopców w następujących 
kategoriach: 
 
→ dziewczęta i chłopcy - klasy IV-VI szkoły podstawowe i młodsi  

    → dziewczęta i chłopcy- szkoły gimnazjalne klasy I-III 
    → dziewczęta i chłopcy – szkoła ponad gimnazjalna I-IV  
 

► warunkiem uczestnictwa jest przestrzeganie niniejszego 
regulaminu, regulaminu sali gimnastycznej oraz stosowanie się do 
zasady ,,fair-play” 
 
► zawodnicy mogą brać udział w zawodach za przedstawieniem zgody 
pisemnej od rodzica (prawnego opiekuna) 
 
 

 



 

Uczestnictwo i system rozgrywek: 

 
► zawodnicy uczestniczą tylko w grach pojedynczych 
 
► gry prowadzone są systemem grupowo-pucharowym. Mecze 
rozgrywane są systemem 2-setowym, zdobywając z każdej akcji 
punkt. W turnieju przewiduje się mecze skrócone do 11 pkt. w fazie 
grupowej i 15 pkt. w pucharowej. 2-punktowy seting w przypadku 
seta do 11 pkt. zaczyna się przy stanie 10:10 i ograniczony jest 13- 
nastym punktem, zaś w przypadku seta do 15 pkt. zaczyna się przy 
stanie 14:14 i ograniczony jest 20- ym punktem. 
 
► przy tworzeniu grup eliminacyjnych obowiązuje zasada tworzenia 
możliwie największej ilości grup 3-osobowych, wykluczając sytuację 
powstawania innej grupy niż 3-4 osobowej ( dla 2-óch i 5-ciu osób 
tworzona jest jedna grupa) 
 
► numery grup eliminacyjnych mają zastosowanie do ustalania 
kolejności rozstawiania zawodników do grup eliminacyjnych oraz 
rozstawiania zwycięzców tych grup w dalszej kolejności gier. 
 
► sędzia główny w porozumieniu z  organizatorem może zarządzić 
przeprowadzenie turnieju innym systemem we wszystkich grach. 
► rozstawienia zawodników do grup i w grupach oraz w innym 
systemie następuje zgodnie z kryteriami wg następującej kolejności 
zastosowania: 
 
→ ilość wygranych turniejów w aktualnej liście klasyfikacyjnej 
→ ilość 2-ich miejsc w turniejach aktualnej listy klasyfikacyjnej 
→ ilość 3-ich miejsc w turniejach aktualnej listy klasyfikacyjnej 
→ ,,dzika karta” jako nieobowiązkowe prawo sędziego głównego / 
organizatora dające możliwość (w dowolnym miejscu procesu 
rozstawiania) uwzględnić zawodnika całkowicie nowego o uznanym 
wysokim poziomie sportowym miejsce na liście klasyfikacyjnej 
► kolejność meczów w grupach oraz rozstawienia w turnieju innym 
systemem ustalane są na podstawie przepisów P.Z.Bad. 
► liczba punktów za wyniki uzyskane w turnieju, na podstawie, 

których sporządza się listę klasyfikacyjną ,,Turniejów Badmintona” 
ustalana jest następująco: 

 
1miejsce - 40 pkt, 2miejsce - 35 pkt, 3miejsce - 32 pkt, 4miejsce - 30 
pkt, 5miejsce - 29 pkt, liczba punktów za 6 miejsce i pozostałe dalsze 
miejsca jest niższa o 1 punkt w stosunku do wyższego. 
W przypadku zajęcia przez kilku zawodników tego samego miejsca o 
kolejności decydują: 



 
 
→ ilość zdobytych setów 
→ różnica lotek wygranych do przegranych 
→ ilość lotek wygranych 
 

► o ostatecznej kolejności w lidze decyduje suma punktów 
uzyskanych za miejsca w 6-ciu najlepszych turniejach od października 
do maja. Turniej ?.06.2014 roku jest turniejem zamknięcia sezonu i 
nie jest on brany do klasyfikacji generalnej. 

Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna dziewcząt i chłopców.   

 ► w każdym turnieju rozgrywane są mecze o 3-miejsca. 

 ► zawody będą rozgrywane lotkami syntetycznymi - organizator 
zapewnia lotki do gier.] 

 

Nagrody i wyróżnienia: 

 
► zawodnicy     zajmujący   3   pierwsze   miejsca  w  poszczególnych     
kategoriach  we wszystkich turniejach cyklu ligi otrzymują dyplomy 
► zawodnicy      zajmujący   3   pierwsze   miejsca   w   
poszczególnych   kategoriach   w klasyfikacji końcowej ligi otrzymują 
dyplomy, medale, puchary oraz nagrody rzeczowe 
► ponadto za miejsca IV-VI w poszczególnych kategoriach w 
klasyfikacji końcowej ligi zawodnicy otrzymują dyplomy 
►przewiduje się nagrody rzeczowe dla zwycięzców każdego turnieju 

 

Postanowienia organizacyjne: 

 
► zgłoszenia   do   udziału   w   zawodach   przyjmowane   będą  

przed   rozpoczęciem zawodów na terenie szkoły 
► szczegóły  organizacyjno-regulaminowe  przedstawione  będą w  

czasie  otwarcia zawodów 
► organizator zastrzega sobie możliwość zmian w przypadku 

niedostatecznej liczby zawodników w poszczególnych kategoriach 
► wszelkie sprawy sporne zawodów rozstrzyga sędzia główny lub 

organizator  
 

Opieka medyczna: 
 



► opieka   medyczna   zapewniona - osoba    z    certyfikatem   
pierwszej pomocy przed medycznej na miejscu zawodów. 

 
 
                                    
 

Przepisy porządkowe: 
  

► obowiązują przepisy gry w badmintona 
► obowiązuje regulamin PZBad. 
 
 
                                      Sprawy różne: 

 
► Sędzia główny: Maciej Podstawski 
► Szczegółowych informacji udziela Maciej Podstawski: 

 
Telefon: 606 73 66 27 

blacha1mm@wp.pl 
 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!!! 
 

 
 


