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BADMINTON KOBIET + MĘŻCZYZN 

Regulamin techniczny 

 

I. System rozgrywek 
1. Rozgrywki przeprowadzone zostaną w formie dwóch turniejów. 
2. Zawody rozgrywane są w pięciu grach: 

 gra pojedyncza kobiet, 
 gra pojedyncza mężczyzn, 
 gra podwójna kobiet, 
 gra podwójna mężczyzn, 
 gra mieszana.  

3. Każdy uczestnik ma prawo gry w dwóch dowolnych grach.  
4. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszeo. Przy liczbie mniejszej od 16 w grach pojedynczych i 

mniejszej niż 8 w grach podwójnych obowiązuje system grupowo-pucharowy, powyżej ww. limitów – system 
pucharowy. 

5. Przy dużej ilości uczestników dopuszcza się przeprowadzenie turnieju eliminacyjnego. 
6. Rozstawienie zawodników odbywa się na podstawie aktualnej listy klasyfikacyjnej PZBad. Przy rozstawieniu 

bierze się pod uwagę w pierwszej kolejności przynależnośd do barw danej uczelni. 
 

II. Punktacja 
1. Dla wyłonienia kolejności drużynowej na podstawie wyników uzyskanych przez zawodników danego klubu 

uczelnianego, startujących we wszystkich rodzajach gier wymienionych w regulaminie, sumuje się 
indywidualne wyniki uzyskane przez zawodników w grach pojedynczych i podwójnych.  

2. Do punktacji drużynowej brane są wyłącznie wyniki uzyskane przez kluby uczelniane, które do rozgrywek 
zgłosiły minimum trzy osoby. 

3. Do punktacji zalicza się: 
 cztery najlepsze rezultaty uzyskane przez zawodniczki i zawodników w grach pojedynczych 
 dwa najlepsze rezultaty uzyskane przez zawodniczki i zawodników w grach podwójnych 

4. Punktacja drużynowa prowadzona jest wspólnie dla kobiet i mężczyzn.  
5. Skład osobowy reprezentacji klubu uczelnianego AZS uwzględnianego w punktacji drużynowej  

w skrajnych przypadkach może składad się z samych zawodniczek lub zawodników, przy zachowaniu 
minimalnej liczby 3 osób zgłoszonych do rozgrywek.  

6. Punkty za miejsca w grach pojedynczych. 

l.p. miejsce punkty 

1 1 14 

2 2 10 

3 3 8 

4 4 6 

5 5-8 4 

6 9-16 2 

7 pozostałe 1 

 
7. Punkty za miejsca w grach podwójnych. 

l.p. miejsce punkty 

1 1 10 

2 2 8 

3 3-4 6 

4 5-8 4 

5 pozostałe 2 

 
8. W związku z różnicą punktów zaliczanych w grach pojedynczych za miejsca 3-4 przewiduje się rozgrywanie 

dodatkowego meczu o te miejsca. 
9. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwa lub więcej klubów, o wyższej pozycji w punktacji 

drużynowej decyduje większa liczba najwyżej punktowanych miejsc zajętych przez zawodników danego Klubu 
(I, II itd.) 
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III. Zasady uczestnictwa związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się Covid-19  

1. Zawody organizowane będą zgodnie z obowiązującymi w danym czasie regulacjami prawnymi.  

2. Uczestnicy zawodów (zawodnicy/zawodniczki, trenerzy, kierownicy drużyn) zobowiązani są do przestrzegania 

zasad korzystania z obiektów, na terenie którego organizowane będą zawody AMM (pod rygorem 

dyskwalifikacji z zawodów). 

3. W przypadku obowiązkowej kwarantanny lub izolacji, a także podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 wśród osób związanych z reprezentacją (zawodnicy/zawodniczki, trenerzy, kierownicy drużyn), 

klub zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania koordynatora rozgrywek AMM o zaistniałej sytuacji. 

 
IV. Uwagi końcowe 

1. Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny Akademickich Mistrzostw Małopolski. 


