
 

 
 

Badminton 
 

REGULAMIN TECHNICZNY 
 

I. System rozgrywek  
 

1) Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w ramach 2 edycji zawodów. 
2) Zawody zostaną przeprowadzone w konkurencjach kobiet i mężczyzn.  
3) Systemem rozgrywek uzależniony będzie od liczby zgłoszeo (pucharowy, grupowy).  
4) Jeden zawodnik/czka ma prawo startu w dwóch konkurencjach (np. gra pojedyncza i debel). 
5) Gry indywidualne kobiet i mężczyzn rozegrane zostaną do wyłonienia 8 miejsc, a deble i 

miksty do wyłonienia 4 miejsc.  
6) W grach podwójnych nie można łączyd zawodników w parę z dwóch różnych uczelni.  
7) W razie kontuzji zawodnika(orzeczenie lekarza), drużynę może uzupełnid zawodnik 

rezerwowy w grach nie rozpoczętych.  
8) Przeprowadzone zostaną następujące gry: 

a) Indywidualne kobiet i mężczyzn (po pięciu reprezentantów)  
b) Deble kobiet i mężczyzn (po jednym deblu), 
c) Miksty (jeden mikst). 

 
II. Warunki uczestnictwa 

 
1) Reprezentacja każdej Uczelni może liczyd pięd kobiet i pięciu mężczyzn. 

 
III. Sposób przeprowadzenia zawodów 

 
1) Obowiązują przepisy Polskiego Związku Badmintona z nowo wprowadzonymi zmianami (gra 

się do dwóch wygranych setów, sety w grach pojedynczych mężczyzn, grach podwójnych 
kobiet i mężczyzn do 21 punktów (podwyższenie różnica dwóch punktów), koocowy wynik 
30 punktów. 

 
IV. Punktacja 

 
1) Punktacja gier indywidualnych:  Punktacja debli i mikstów: 

 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) Przeprowadzona zostanie oddzielna punktacja indywidualna kobiet i mężczyzn oraz 
punktacja drużynowa.  

3) Do punktacji drużynowej zostaną zaliczone punkty zdobyte przez trzech najwyżej 
sklasyfikowanych zawodników w grach pojedynczych kobiet i mężczyzn oraz pary w grze 
podwójnej kobiet i mężczyzn i w grze mieszanej.  

4) Klasyfikacje koocowe zostaną przeprowadzone na podstawie sumy punktów zdobytych 
przez zawodników i uczelnie w ramach dwóch edycji. 

5) Zdobywcy trzech pierwszych miejsc po dwóch edycjach zawodów w turnieju 
indywidualnym, deblach i mikstach otrzymują tytuły Akademickich Mistrzów Śląska, medal 
oraz dyplom.  

6) Za pierwsze trzy miejsca w punktacji drużynowej uczelnie otrzymują puchary oraz dyplomy. 
 

V. Uwagi końcowe 
 

1) W przypadku gdy zawodnik skreczuje lub zrezygnuje z uczestnictwa w którymś z meczów, 
traci prawo gry we wszystkich kolejnych spotkaniach singlowych, deblowych i mikstowych 
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) Koszty uczestnictwa poszczególnych reprezentacji pokrywają Uczelnie we własnym zakresie. 
Koszty organizacji turnieju pokrywa Organizacja Środowiskowa AZS. 

4) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny Akademickich Mistrzostw Śląska. 


