
 

 

 

AKTUALIZACJA: 11.07.2017 

 

 

REGULAMIN BADMINTON 

CEL: 

Celem turnieju jest wyłonienie najlepszych zawodników i drużyn XVIII Światowych Igrzysk 

Polonijnych oraz popularyzacja badmintona w środowiskach polonijnych. 

 

MIEJSCE: 

Hala Sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Warszawska 1/5, Toruń. 

 

TERMIN: 

2 - 4 sierpnia 2017 r. 

 

UCZESTNICTWO: 

Zgodnie z Regulaminem Światowych Igrzysk Polonijnych, prawo udziału i startu mają 

wszystkie osoby będące Polakami, bądź mające polskie pochodzenie, stale mieszkające                 

za granicą. W turnieju uczestniczą drużyny damskie, męskie i mieszane (kobieta, mężczyzna).  

 

KATEGORIE WIEKOWE: 

Podział na kategorie wiekowe ustalone przez Komitet Organizacyjny, w oparciu o regulamin 

Światowych Igrzysk Polonijnych SWP w grach pojedynczych i podwójnych:  

 do 12 lat, 

 13-16 lat,  

 17-20 lat,  

 21-35 lat,  

 36-45 lat,  

 46-55 lat,  

 56-65 lat,  

 66-70 lat, 

 powyżej 71 lat. 

Gra mieszana zostanie rozegrana w kategorii „open”.   

Kategoria zostanie rozegrana, gdy zgłoszą się co najmniej 5 osób lub 4 drużyny (w grach 

podwójnych). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SYSTEM ROZGRYWEK: 

1. Organizator zapewnia lotki do gry, zabezpieczenie medyczne, wodę dla zawodników 

oraz skład sędziowski. 

2. Zawodnicy grają własnymi rakietami. Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia 

rakiet na miejscu.  

3. Turniej zostanie rozegrany w grach: pojedynczej kobiet, pojedynczej mężczyzn, 

podwójnej kobiet, podwójnej mężczyzn, mieszanej. 

4. System rozgrywek zostanie ogłoszony po zamknięciu listy zgłoszeń. 

5. Liczba boisk: 4. 

6. Rozpoczęcie gier według harmonogramu ustalonego na odprawie technicznej. 

7. Organizator zabezpiecza lotki nylonowe „Yonex Mavis 2000”. Zawodnicy mogą 

dostarczyć własne lotki do gry – preferowane lotki piórowe (obowiązuje gra lotką lepszą 

– kolejność lotek zgodnie z listą PZBad na sezon 2016/17). 

8. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Polskiego Związku Badmintona  

i niniejszym regulaminem.  

9. Zawodników obowiązuje strój sportowy. 

10. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu przysługuje Koordynatorowi Zawodów 

/ Sędziemu Głównemu. 

11. W sprawach organizacyjnych i sportowych osobą właściwą do pierwszego kontaktu  

jest koordynator badmintona  – p. Andrzej Maciejewski, tel. + 48 602 108 684, e-mail: 

wff.poland.maciejewski@onet.pl.  

12. Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu, konkurencji oraz zasad określanych 

przez organizatora. 
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