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Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2017/2018 

      

REGULAMIN TECHNICZNY 

BADMINTON – TURNIEJ INDYWIDUALNY 

 

 

I. ZAWODY 

1. Zawody zostaną rozegrane systemem „rosyjskim” (do dwóch przegranych). 

2. Każdy pojedynek toczy się do 2 wygranych setów (set do 15 pkt). 

 

II. UCZESTNICTWO 

1. Uczelnia może zgłosić maksymalnie 5 zawodniczek i 5 zawodników. 

2. W zawodach rozstawieni zostaną zawodnicy z miejsc 1-8 z AMWL 2016/2017. 

 

III. PUNKTACJA 

1. W AMWL prowadzone są następujące klasyfikacje: 

- indywidualna oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, 

- drużynowa uczelni oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 

2. Za I miejsce zawodnik/zawodniczka otrzymuje n+1 pkt., za II miejsce n-1 pkt.,  

za III miejsce n-2 pkt., itd., gdzie n jest równe liczbie zawodników/zawodniczek 

startujących w zawodach. 

3. Do punktacji drużynowej oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, zaliczane są punkty  

zdobyte przez 3 najlepsze zawodniczki oraz 3 najlepszych zawodników danej uczelni. 

4. Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów. 

5. W przypadku równej ilości punktów w punktacji drużynowej, o kolejności decyduje 

większa liczba pierwszych miejsc, następnie drugich, trzecich, itd. (oddzielnie dla kobiet  

i mężczyzn). 

 

IV. INNE 

1. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy AZS i PZBad. 
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REGULAMIN TECHNICZNY 

BADMINTON – TURNIEJ DRUŻYNOWY 

 

 

I. ZAWODY 

1. Standardowa kolejność gier: pojedyncza kobiet I, pojedyncza mężczyzn I,  

podwójna kobiet, podwójna mężczyzn, mieszana, pojedyncza kobiet II,  

pojedyncza mężczyzn II. Za zgodą obu stron sędzia może zmienić standardową  

kolejność gier. 

2. Mecze rozgrywane w ramach rywalizacji grupowej są rozstrzygane we wszystkich  

7 grach. Mecze rozgrywane w systemie pucharowym są przerywane po zdobyciu  

przez jedną z drużyn 4 pkt. 

3. W trakcie weryfikacji przed zawodami kierownik drużyny deklaruje kolejność  

ustawienia zawodników/zawodniczek w grach pojedynczych. Kolejność ta nie może ulec 

zmianie w trakcie zawodów na danym etapie. W razie wykrycia niezgodności  

już zgłoszonego składu na dany mecz z deklarowaną kolejnością sędzia główny koryguje 

zgłoszenie, przestawiając na odwrót pozycje obu zawodników/zawodniczek w zgłoszeniu. 

W razie wykrycia pomyłki dopiero po rozpoczęciu pierwszej z błędnie obsadzonych gier, 

ich kolejności nie koryguje się. 

4. Zawodnik/zawodniczka może wystąpić w danym meczu maksymalnie w 2 grach  

(muszą być różnego rodzaju).  

5. Każdy pojedynek toczy się do 2 wygranych setów (set do 15 pkt). 

 

II. UCZESTNICTWO 

1. Uczelnia może zgłosić do turnieju maksymalnie 5 zawodniczek i 5 zawodników. 

2. Reprezentacja uczelni, aby mogła przystąpić do meczu, musi być w składzie  

nie mniejszym niż 3 kobiety i 3 mężczyzn. 
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III. PUNKTACJA 

1. Zgodnie z przepisami i regulaminem Polskiego Związku Badmintona. 

 

IV. INNE 

1. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy AZS i PZBad. 

 

 

 


