
 

1 

 

 

Badminton 
REGULAMIN TECHNICZNY 

 
I. System rozgrywek  

1) Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w ramach 2 edycji zawodów. 
2) Zawody zostaną przeprowadzone w konkurencjach: gra pojedyncza kobiet, gra pojedyncza 

mężczyzn, gra podwójna kobiet, gra podwójna mężczyzn, gra mieszana.  
3) System rozgrywek uzależniony będzie od liczby zgłoszeń (pucharowy / grupowy).  
4) Gry pojedyncze kobiet i mężczyzn rozegrane zostaną do wyłonienia 8 miejsc, gry podwójne i 

mieszane do wyłonienia 4 miejsc.  

II. Warunki uczestnictwa 

1) Każda uczelnia ma prawo zgłosić maksymalnie 5 kobiet i 5 mężczyzn. 
2) Każda uczelnia ma prawo zgłosić maksymalnie: 5 zawodniczek i 5 zawodników w grach 

pojedynczych, 1 parę kobiet i 1 parę mężczyzn w grach podwójnych oraz 1 parę w grze 
mieszanej. 

3) Jeden zawodnik ma prawo startu w 2 różnych konkurencjach. 
4) W grach podwójnych nie można łączyć w jedną parę zawodników z dwóch różnych uczelni.  
5) W razie kontuzji zawodnika (orzeczenie lekarza), drużynę może uzupełnić zawodnik 

rezerwowy w grach nierozpoczętych. 
6) Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz internetowy. 

W dniu zawodów możliwe będą jedynie wykreślenia i podmiany uczestników (liczba 
podmian zgodnie z komunikatem zawodów). 

III. Sposób przeprowadzenia zawodów 

1) Obowiązują przepisy Polskiego Związku Badmintona. 
2) Mecze rozgrywane są do 2. wygranych setów do 15 lub 21 punktów (decyduje organizator 

na podstawie liczby zgłoszeń) z zachowaniem 2-punktowej różnicy (końcowy wynik 30 
punktów). 

3) W Mistrzostwach prowadzone są klasyfikacje: 

 gry pojedynczej kobiet podczas każdej edycji, 

 gry pojedynczej mężczyzn podczas każdej edycji, 

 gry podwójnej kobiet podczas każdej edycji, 

 gry podwójnej mężczyzn podczas każdej edycji, 

 gry mieszanej podczas każdej edycji, 

 drużynowa (łączna dla kobiet i mężczyzn) podczas każdej edycji oraz generalna. 
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IV. Punktacja 

1) Punktacja gier pojedynczych, podwójnych i mieszanych prowadzona będzie wg zasady: 

Punktacja gier pojedynczych Punktacja gier podwójnych i mieszanych 
1. miejsce - 16 pkt.  1. miejsce - 12 pkt. 
2. miejsce - 14 pkt.  2. miejsce - 10 pkt. 
3. miejsce - 12 pkt. 3. miejsce - 8 pkt. 
4. miejsce - 10 pkt. 4. miejsce - 6 pkt. 
5-8 miejsce - 8 pkt. 5-8 miejsce - 4 pkt. 
9-16 miejsce - 4 pkt. 9-16 miejsce - 2 pkt. 
17-32 miejsce - 2 pkt. pozostali - 1 pkt. 
pozostali - 1 pkt.  

 
2) Do klasyfikacji drużynowej danej edycji zostaną zaliczone punkty zdobyte przez: 

 3 najwyżej sklasyfikowane zawodniczki w grze pojedynczej, 

 3 najwyżej sklasyfikowanych mężczyzn w grze pojedynczej, 

 parę w grze podwójnej kobiet, 

 parę w grze podwójnej mężczyzn, 

 parę w grze mieszanej.  
3) Generalna klasyfikacja drużynowa zostanie sporządzona na podstawie sumy punktów 

uzyskanych przez uczelnie podczas dwóch edycji. 
4) W przypadku równej liczby punktów w generalnej klasyfikacji drużynowej, o kolejności 

decyduje większa liczba pierwszych miejsc, następnie drugich, itd. w klasyfikacjach 
wszystkich konkurencji w obu edycjach. 

V. Uwagi końcowe 

1) W przypadku, gdy zawodnik poddaje rozpoczęty mecz lub rezygnuje z uczestnictwa w 
którymś z meczów, traci prawo gry we wszystkich kolejnych spotkaniach pojedynczych, 
podwójnych i mieszanych w danej edycji zawodów. 

2) Podanie sędziemu głównemu zawodów wyniku nierozegranego spotkania traktowane 
będzie jako obustronny walkower i będzie równoznaczne z awansem do kolejnej fazy 
zawodników pokonanych w poprzedniej rundzie przez zdyskwalifikowane osoby. 

3) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny Akademickich Mistrzostw Śląska. 


