
REGULAMIN SPORTOWY
Zachodniopomorskiego Związku Badmintona.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Wstęp.
Regulamin określa zasady rozgrywek w Zachodniopomorskim Związku Badmintona.

1.2. Pojęcia i nazwy.
Zastosowane w dalszej części określenia oznaczają:
1.2.1. ZZBad – Zachodniopomorski Związek Badmintona,
1.2.2. PZBad – Polski Związek Badmintona,
1.2.3. klub – organizacja spełniająca wymogi ustawy o kulturze fizycznej,
1.2.4. RP – Rzeczypospolita Polska,
1.2.5. zawodnik – osoba zgłoszona do turnieju: kobieta, mężczyzna, para zawodników.

1.3. Sezon sportowy.
Rozpoczyna się 1 lipca, a kończy się 30 czerwca roku następnego.

1.4. Kategorie wiekowe:
1.4.1. Senior – analogicznie jak w regulaminie Polskiego Związku Badmintona,
1.4.2. Elita – bez ograniczeń wiekowych, jednak nie młodszy niż junior,
1.4.3. D19 – w roku rozpoczęcia sezonu sportowego ma nie więcej niż 18 lat i nie mniej niż 17 lat,
1.4.4. D17 - w roku rozpoczęcia sezonu sportowego ma nie więcej niż 16 lat i nie mniej niż 15 lat,
1.4.5. D15 - w roku rozpoczęcia sezonu sportowego ma nie więcej niż 14 lat i nie mniej niż 13 lat,
1.4.6. D13 - w roku rozpoczęcia sezonu sportowego ma nie więcej niż 12 lat i nie mniej niż 11 lat,
1.4.7. D11 - w roku rozpoczęcia sezonu sportowego ma nie więcej niż 10 lat i nie mniej niż 9 lat, 
1.4.8. D9 - w roku rozpoczęcia sezonu sportowego ma 8 lat,
1.4.9. D8 - w roku rozpoczęcia sezonu sportowego ma 7 lat,
1.4.10. D7 - w roku rozpoczęcia sezonu sportowego ma 6 lat.

1.4.A Kategorie umiejętności
1.4.1. W rozgrywkach ZZBad dopuszcza się stosowanie podziału według kategorii umiejętności.
1.4.2. Kategorie umiejętności muszą być zdefiniowane w komunikacie organizacyjnym.
1.4.3. Kategorie umiejętności mają pierwszeństwo przed kategoriami wiekowymi.

1.5. Zasady uczestnictwa w rozgrywkach:
1.5.1. Zawodnik może wystartować w swojej lub najbliższej wiekowo kategorii wiekowej chyba, że regulamin 
szczegółowy [pkt. 2. System rozgrywek ] stanowi inaczej:
1.5.1.1. D19 i odpowiednio młodsze kategorie wiekowe – wzwyż do kategorii elita włącznie,
1.5.1.2. seniorzy – w dół, do kategorii elita włącznie.
1.5.2. zawodnik kategorii elita może startować wyłącznie w swojej kategorii.
1.6. Zgłoszeń do turnieju dokonuje się wyłącznie w drodze pisemnej [zwykłej, elektronicznej] na adres 
organizatora.
1.7. Zawodnicy startują na ryzyko i odpowiedzialność zgłaszającego. Zgłaszający winien ubezpieczyć zgłaszanego
zawodnika i innych swoich członków ekipy. 

1.8. Zawodnik:
1.8.1. Niepełnoletni – przedkłada na odprawie technicznej oświadczenie, że jest zdrowy i startuje na ryzyko i 
odpowiedzialność zgłaszającego i podpisane przez zgłaszającego  [np.: rodzic[a], opiekun prawny, klub, itd.].
1.8.2. Może przedstawić aktualną kartę zdrowia sportowca w zmian za oświadczenie,o którym mowa w pkt. 1. 8.1.
1.8.3. Który nie dostarczył dokumentu,o którym mowa w pkt. pkt. 1.8.1-2 może być niedopuszczonym do startu, 
bez prawa zwrotu opłaty startowej.
1.8.4. Dopuszcza się, bez dodatkowych opłat, wstawienie innych zawodników w miejsce zgłoszonych, którzy są 
nieobecni lub nie zostali dopuszczeni do startu. Czynność tę można wykonać wyłącznie w trakcie odprawy 
technicznej.

1.9. Zakwaterowanie i wyżywienie
1.9.1. Organizator zapewnia możliwość zakwaterowania i wyżywienia.
1.9.2. Zamówienia szczegółowe - zakwaterowania i wyżywienia - należy dokonywać wyłącznie pocztą 
elektroniczną na adres ZZBad w terminach zgłoszeń imiennych, o którym mowa [odpowiednio] w pkt. 2 
niniejszego regulaminu.
1.9.3. Zamówienie wyżywienia jest równoznaczne z zobowiązaniem zamawiającego do zapłacenia bez protestu 
należności z tytułu zamówienia chyba, że znajdzie się nabywca na niewykorzystane zamówienie.
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1.10. Komunikat organizacyjny turnieju.
Musi zawierać co najmniej:
1.10.1. nazwę turnieju,
1.10.2. datę i miejsce rozegrania turnieju, w tym: adres hali sportowej, w której odbywa się impreza,
1.10.3. kategorie wiekowe i/lub umiejętności, 
1.10.4. wariant [godzinowy],
1.10.5. warunki organizacyjne i cenowe zakwaterowania i wyżywienia,
1.10.6. inne niezbędne informacje, które nie są opisane w pkt. 2 regulaminu.

2. SYSTEM ROZGRYWEK.

2.1. WOJEWÓDZKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY.

2.1.1. CEL
Promocja badmintona wśród dzieci województwa zachodniopomorskiego.

2.1.2. ORGANIZATOR
Zachodniopomorski Związek Badmintona.

2.1.3. KATEGORIE WIEKOWE
2.1.3.1. D13 [wyłącznie bez licencji],
2.1.3.2. D11,
2.1.3.3. D9,
2.1.3.4. D8,
2.1.3.5. D7.
2.1.3.4. Zawodnik może być zgłoszonym wyłącznie w swojej kategorii wiekowej, nie więcej niż do 3 różnych gier.
2.1.3.5. Warunkiem przeprowadzenia rozgrywek jest zgłoszenie co najmniej 2 zawodników lub 2 par do rozgrywek 
w danej grze. W takim przypadku zawodnicy / pary grają do odniesienia 2-ch zwycięstw.
2.1.3.6. W przypadku mniejszej od minimalnej liczby zgłoszeń, dokonuje się łączenia kategorii wiekowych [do 
starszej].

2.1.4. SYSTEM ROZGRYWEK
2.1.4.1. Turniej zostanie rozegrany systemem do dwóch przegranych z zaliczeniem wyniku meczu poprzedniego 
między tymi samymi zawodnikami. Przy 3 zawodnikach /parach nie zalicza się wyniku meczu poprzedniego.
2.1.4.2. Gry w kat. D11 – D7 odbywają się według zasad regulaminowych PZBad dotyczących minibadmintona.
2.1.4.3. Wszystkie gry – do 2-ch wygranych setów.

2.1.5. PLAN ORGANIZACYJNY IMPREZY
2.1.5.1. ZGŁOSZENIA IMIENNE – należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres ZZBad w terminie 7 
dni przed turniejem włącznie.
2.1.5.2. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, rok ur., kategorie wiekowe i gry, do których 
zostaje zgłoszony oraz imię i nazwisko partnera [-ki] w grze podwójnej [debel, mikst], a także: nazwę szkoły [której 
jest uczniem] i nazwisko i imię szkoleniowca.
2.1.5.3. LOSOWANIE – w biurze ZZBad, 3 dni przed turniejem, o godz. 12.00. Godzinowy plan gier zostanie 
dostarczony podmiotom zgłaszającym zawodników. Bazą danych do rozstawień są aktualne [w kolejności]: ranking
PZBad, ranking ZZBad, wyniki  WOM roku poprzedniego.
2.1.5.4. PLAN TURNIEJU
- godz. 9.30 – odprawa techniczna,
- godz. 10.00 - otwarcie imprezy,
- godz. 10.05 - początek gier - w kolejność [zasadniczo]: podwójne, pojedyncze.
- ok. 15 minut po zakończeniu ostatniej gry – ceremonia nagradzania i zamknięcia.

2.1.6. NAGRODY
2.1.6.1. Zwycięzcy gier otrzymują co najmniej medale za trzy pierwsze miejsca.
2.1.6.2. W punktacji drużynowej szkoły i kluby otrzymują dyplomy za trzy pierwsze miejsca.
2.1.6.3. Punktacja

gra kategoria Miejsce / punkty

Pojedyncza

xxxxxxxxx 1 2 3 4-8 9-12 12-16

D13 9 7 5 4 3 2

D11 7 5 4 3 2 1

D9 - D7 5 4 3 2 1 1

Podwójna
[debel, mikst]

xxxxxxxxx 1 2 3 4 5-6 7-8

D13 9 7 5 4 3 2

D11 7 5 4 3 2 1
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2.2. INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA – ZAWODNICY Z LICENCJAMI.

2.2.1. CEL
Wyłonienie mistrzów województwa zachodniopomorskiego w badmintonie na dany rok kalendarzowy.

2.2.2. ORGANIZATOR
Organizatorem jest Zachodniopomorski Związek Badmintona.

2.2.3. UCZESTNICY
Uczestnikiem – zawodnikiem może być wyłącznie osoby fizyczna posiadająca licencję zawodnika PZBad, która:
1 – jest zamieszkała[zameldowana] na terenie województwa zachodniopomorskiego i nie jest członkiem żadnego 
klubu w RP, lub
2 – jest członkiem klubu z województwa zachodniopomorskiego co najmniej od 1 stycznia roku, w którym 
rozgrywany jest turniej.

2.2.4. KATEGORIE WIEKOWE
2.2.4.1. Elita, D19, D17, D15, D13.
2.2.4.2. zawodnik może wystąpić w 3-ch grach w swojej kategorii wiekowej.
2.2.4.3. warunkiem przeprowadzenia rozgrywek jest zgłoszenie co najmniej 2 zawodników lub 2 par do rozgrywek 
w danej grze. W takim przypadku zawodnicy / pary grają do odniesienia 2-ch zwycięstw.
2.2.4.4. W przypadku mniejszej od minimalnej liczby zgłoszeń, dokonuje się łączenia kategorii wiekowych na 
zasadach ogólnych.

2.2.5. SYSTEM ROZGRYWEK
2.2.5.1. Preferowanym jest system do dwóch przegranych z zaliczeniem wyniku meczu poprzedniego między tymi
samymi zawodnikami. Każdy inny system rozgrywek musi gwarantować rozegranie każdemu zawodnikowi co 
najmniej 2 meczy w grze, pod warunkiem zgłoszenia do gry co najmniej 3 zawodników. Przy 3 zawodnikach 
/parach nie zalicza się wyniku meczu poprzedniego.
2.2.5.2. Gry – zwykłe 3-setowe - pojedyncze kobiet i mężczyzn, podwójne kobiet i mężczyzn, podwójne mieszane.

2.2.6. PLAN ORGANIZACYJNY IMPREZY
2.2.6.1. ZGŁOSZENIA IMIENNE – należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres ZZBad w terminie 7 
dni przed turniejem włącznie.
2.2.6.2. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, rok ur., kategorie wiekowe i gry, do których 
zostaje zgłoszony oraz imię i nazwisko partnera [-ki] w grze podwójnej [debel, mikst] oraz nazwisko i imię 
szkoleniowca.
2.2.6.3. LOSOWANIE – w biurze ZZBad, 3 dni przed turniejem, o godz. 12.00. Godzinowy plan gier zostanie 
dostarczony podmiotom zgłaszającym zawodników.
2.2.6.4. PLAN TURNIEJU
2.2.6.4.1. Wariant I:
- godz. 9.30 – odprawa techniczna,
- godz. 10.00 - otwarcie imprezy
- godz. 10.05 - początek gier - w kolejność [zasadniczo]: podwójne, pojedyncze.
- ok. 15 minut po zakończeniu ostatniej gry – ceremonia nagradzania i zamknięcia.
2.2.6.4.2. Wariant II:
- godz. 14.30 – odprawa techniczna,
- godz. 15.00 - otwarcie imprezy
- godz. 15.05 - początek gier - w kolejność [zasadniczo]: podwójne, pojedyncze.
- ok. 15 minut po zakończeniu ostatniej gry – ceremonia nagradzania i zamknięcia.

2.2.7. NAGRODY
Zwycięzcy otrzymują co najmniej medale za trzy pierwsze miejsca.

2.3. INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA – ZAWODNICY BEZ LICENCJI.

2.3.1. CEL
Wyłonienie mistrzów województwa zachodniopomorskiego w badmintonie na dany rok kalendarzowy.

2.3.2. ORGANIZATOR
Organizatorem jest Zachodniopomorski Związek Badmintona.
2.3.3. UCZESTNICY
Uczestnikiem – zawodnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna nie posiadająca licencji PZBad i:
1 - zamieszkała[zameldowana] na terenie województwa zachodniopomorskiego,
2 – będąca członkiem klubu z województwa zachodniopomorskiego
co najmniej od 1 stycznia roku, w którym rozgrywany jest turniej.

2.3.4. KATEGORIE WIEKOWE
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2.3.4.1. Senior, Elita, D19, D17, D15.
2.3.4.2. zawodnik może wystąpić w 3-ch grach.
2.3.4.3. warunkiem przeprowadzenia rozgrywek jest zgłoszenie co najmniej 2 zawodników lub 2 par do rozgrywek 
w danej grze. W takim przypadku zawodnicy / pary grają do odniesienia 2-ch zwycięstw.
2.3.4.4. W przypadku mniejszej od minimalnej liczby zgłoszeń, dokonuje się łączenia kategorii wiekowych na 
zasadach ogólnych.

2.3.5. SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej zostanie rozegrany systemem do dwóch przegranych z zaliczeniem wyniku meczu poprzedniego między 
tymi samymi zawodnikami. Przy 3 zawodnikach /parach nie zalicza się wyniku meczu poprzedniego. Gry – zwykłe 
3-setowe - pojedyncze kobiet i mężczyzn, podwójne kobiet i mężczyzn, podwójne mieszane. 

2.3.6. PLAN ORGANIZACYJNY IMPREZY
2.3.6.1. ZGŁOSZENIA IMIENNE – należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres ZZBad w terminie 7 
dni przed turniejem włącznie.
2.3.6.2. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, rok ur., kategorie wiekowe i gry, do których 
zostaje zgłoszony oraz imię i nazwisko partnera [-ki] w grze podwójnej [debel, mikst] oraz nazwisko i imię 
szkoleniowca.
2.3.6.3. LOSOWANIE – w biurze ZZBad, 3 dni przed turniejem, o godz. 12.00. Godzinowy plan gier zostanie 
dostarczony podmiotom zgłaszającym zawodników. Bazą danych do rozstawień są wyniki mistrzostw województwa
roku poprzedniego.
2.3.6.4. PLAN TURNIEJU
2.3.6.4.1. Wariant I:
- godz. 9.30 – odprawa techniczna,
- godz. 10.00 - otwarcie imprezy
- godz. 10.05 - początek gier - w kolejność [zasadniczo]: podwójne, pojedyncze.
- ok. 15 minut po zakończeniu ostatniej gry – ceremonia nagradzania i zamknięcia.
2.3.6.4.2. Wariant II:
- godz. 14.30 – odprawa techniczna,
- godz. 15.00 - otwarcie imprezy- godz. 15.05 - początek gier 
- w kolejność [zasadniczo]: podwójne, pojedyncze.
- ok. 15 minut po zakończeniu ostatniej gry – ceremonia nagradzania i zamknięcia.

2.3.7.  NAGRODY
Zwycięzcy otrzymują co najmniej medale za trzy pierwsze miejsca.

2.4. OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA – ZAWODNICY Z LICENCJAMI.

2.4.1. CEL
2.4.1.1. Promocja badmintona.
2.4.1.2. Współzawodnictwo z zawodnikami z poza województwa zachodniopomorskiego.
2.4.1.3. Zdobywanie punktów rankingowych PZBad.

2.4.2. ORGANIZATOR
Organizatorem jest Zachodniopomorski Związek Badmintona.

2.4.3. UCZESTNICY
Uczestnikiem – zawodnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca licencję PZBad.

2.4.4. KATEGORIE WIEKOWE
2.4.4.1. Elita, D19, D17, D15, D13.
2.4.4.2. zawodnik może wystąpić w 3-ch grach w swojej starszej kategorii wiekowej.
2.4.4.3. warunkiem przeprowadzenia rozgrywek jest zgłoszenie co najmniej 2 zawodników lub 2 par do rozgrywek 
w danej grze. W takim przypadku zawodnicy / pary grają do odniesienia 2-ch zwycięstw.
2.4.4.4. W przypadku mniejszej od minimalnej liczby zgłoszeń, dokonuje się łączenia kategorii wiekowych na 
zasadach ogólnych.

2.4.5. SYSTEM ROZGRYWEK
2.4.5.1. Preferowanym jest system do dwóch przegranych z zaliczeniem wyniku meczu poprzedniego między tymi
samymi zawodnikami. Przy 3 zawodnikach /parach nie zalicza się wyniku meczu poprzedniego. Każdy inny 
system rozgrywek musi gwarantować rozegranie każdemu zawodnikowi co najmniej 2 meczy w grze, pod 
warunkiem zgłoszenia do gry co najmniej 3 zawodników. 
2.4.5.2. Gry – zwykłe 3-setowe - pojedyncze kobiet i mężczyzn, podwójne kobiet i mężczyzn, podwójne mieszane.

2.4.6. PLAN ORGANIZACYJNY IMPREZY
2.4.6.1. ZGŁOSZENIA IMIENNE – należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres ZZBad w terminie 7 
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dni przed turniejem włącznie.
2.4.6.2. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, rok ur., kategorie wiekowe i gry, do których 
zostaje zgłoszony oraz imię i nazwisko partnera [-ki] w grze podwójnej [debel, mikst] oraz nazwisko i imię 
szkoleniowca.
2.2.6.3. LOSOWANIE – w biurze ZZBad, 3 dni przed turniejem, o godz. 12.00. Godzinowy plan gier zostanie 
dostarczony podmiotom zgłaszającym zawodników.
2.4.6.4. PLAN TURNIEJU
2.4.6.4.1. Wariant I:
- godz. 9.30 – odprawa techniczna,
- godz. 10.00 - otwarcie imprezy
- godz. 10.05 - początek gier - w kolejność [zasadniczo]: podwójne, pojedyncze.
- ok. 15 minut po zakończeniu ostatniej gry – ceremonia nagradzania i zamknięcia.
2.4.6.4.2. Wariant II:
- godz. 14.30 – odprawa techniczna,
- godz. 15.00 - otwarcie imprezy
- godz. 15.05 - początek gier - w kolejność [zasadniczo]: podwójne, pojedyncze.
- ok. 15 minut po zakończeniu ostatniej gry – ceremonia nagradzania i zamknięcia.
2.4.7. NAGRODY
Zwycięzcy otrzymują co najmniej medale za trzy pierwsze miejsca.

2.5. OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA – ZAWODNICY BEZ LICENCJI.

2.5.1. CEL
2.5.1.1. Promocja badmintona.
2.5.1.2. Współzawodnictwo z zawodnikami z poza województwa zachodniopomorskiego.

2.5.2. ORGANIZATOR
Organizatorem jest Zachodniopomorski Związek Badmintona.

2.5.3. UCZESTNICY
Uczestnikiem – zawodnikiem może być wyłącznie osoby fizyczna nie posiadająca licencji PZBad co najmniej od 1 
stycznia roku, w którym rozgrywany jest turniej.

2.5.4. KATEGORIE WIEKOWE
2.5.4.1. Senior, Elita, D19, D17, D15, D13, D11, D9,D8, D7.
2.5.4.2. zawodnik może wystąpić w 3-ch różnych grach.
2.5.4.3. warunkiem przeprowadzenia rozgrywek jest zgłoszenie co najmniej 2 zawodników lub 2 par do rozgrywek 
w danej grze. W takim przypadku zawodnicy / pary grają do odniesienia 2-ch zwycięstw.
2.5.4.4. W przypadku mniejszej od minimalnej liczby zgłoszeń, dokonuje się łączenia kategorii wiekowych na 
zasadach ogólnych.

2.5.5. SYSTEM ROZGRYWEK
2.5.5.1. Preferowanym jest system do dwóch przegranych z zaliczeniem wyniku meczu poprzedniego między tymi
samymi zawodnikami. Przy 3 zawodnikach /parach nie zalicza się wyniku meczu poprzedniego.  Każdy inny 
system rozgrywek musi gwarantować rozegranie każdemu zawodnikowi co najmniej 2 meczy w grze, pod 
warunkiem zgłoszenia do gry co najmniej 3 zawodników.Gry – zwykłe 3-setowe - pojedyncze kobiet i mężczyzn, 
podwójne kobiet i mężczyzn, podwójne mieszane. 
2.5.5.2. Gry w kategoriach D11 - D7 rozgrywa się na boiskach do mini-badmintona, według zasad, o których mowa
w pkt. 2.1.4.2. 
2.5.5.3. Gry – zwykłe 3-setowe - pojedyncze kobiet i mężczyzn, podwójne kobiet i mężczyzn, podwójne mieszane.

2.5.6. PLAN ORGANIZACYJNY IMPREZY
2.5.6.1. ZGŁOSZENIA IMIENNE – należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres ZZBad w terminie 7 
dni przed turniejem włącznie.
2.5.6.2. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, rok ur., kategorie wiekowe i gry, do których 
zostaje zgłoszony oraz imię i nazwisko partnera [-ki] w grze podwójnej [debel, mikst] oraz nazwisko i imię 
szkoleniowca.
2.5.6.3. LOSOWANIE – w biurze ZZBad, 3 dni przed turniejem, o godz. 12.00. Godzinowy plan gier zostanie 
dostarczony podmiotom zgłaszającym zawodników.
2.5.6.4. PLAN TURNIEJU
2.5.6.4.1. Wariant I:
- godz. 9.30 – odprawa techniczna,
- godz. 10.00 - otwarcie imprezy
- godz. 10.05 - początek gier - w kolejność [zasadniczo]: podwójne, pojedyncze.
- ok. 15 minut po zakończeniu ostatniej gry – ceremonia nagradzania i zamknięcia.
2.5.6.4.2. Wariant II:
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- godz. 14.30 – odprawa techniczna,
- godz. 15.00 - otwarcie imprezy
- godz. 15.05 - początek gier - w kolejność [zasadniczo]: podwójne, pojedyncze.
- ok. 15 minut po zakończeniu ostatniej gry – ceremonia nagradzania i zamknięcia.
2.5.7. NAGRODY
Zwycięzcy otrzymują nagrody co najmniej za trzy pierwsze miejsca.

2.6. OTWARTA LIGA BADMINTONA [OLB].
2.6.1. CEL
2.6.1.1. Umożliwienie współzawodnictwa zawodnikom na zbliżonym poziomie sportowym.
2.6.1.2. Promocja badmintona. 

2.6.2. ORGANIZATOR
Organizatorem jest Zachodniopomorski Związek Badmintona.

2.5.3. UCZESTNICY
Uczestnikiem – zawodnikiem może być każda osoba fizyczna.

2.5.4. KATEGORIE WIEKOWE
2.5.4.1. nie ma podziału na kategorie wiekowe.
2.5.4.2. zawodnik może wystąpić w 3-ch grach.
2.5.4.3. warunkiem przeprowadzenia rozgrywek jest zgłoszenie co najmniej 2 zawodników lub 2 par do rozgrywek 
w danej grze. W takim przypadku zawodnicy / pary grają do odniesienia 2-ch zwycięstw.
2.5.4.4. prawo udziału w rozgrywkach mają co najmniej młodzicy.

2.5.5. SYSTEM ROZGRYWEK
2.5.5.1. OLB obejmuje odrębne cykle [po 6 turniejów]:
2.5.5.1.1. jesienny, rozgrywany w okresie 1.9 – 31.12 wg odrębnie szczegółowo określonego terminarza,
2.5.5.1.2. wiosenny, rozgrywany w okresie 1.3 – 30.06 wg odrębnie szczegółowo określonego terminarza.
2.5.5.1.3. cykl kończony jest „TURNIEJEM ZWIEŃCZAJĄCY OLB”:
- rozgrywanym w innym, odrębnie ustalonym systemie,
- wyłącznie z prawem udziału zawodników, którzy byli zgłoszeni do tych rozgrywek,
- specjalnej opłacie startowej wynoszącej 5,00 zł /grę – zawodnika.
2.5.5.2. Gry – zwykłe 3-setowe - pojedyncze kobiet i mężczyzn, podwójne kobiet i mężczyzn, podwójne mieszane. 
2.5.5.3. OLB gier pojedynczych i OLB gier podwójnych [debel, mikst] rozgrywa się w innych porach czasowych, 
rozdzielonych co najmniej 1-godzinną przerwą na posiłek.

2.5.5.4. Kategorie lig:
2.5.5.4.1. OLB-I [poziom umiejętności zawodnika – elita],
2.5.5.4.2. OLB-II [poziom umiejętności zawodnika – krajowy],
2.5.5.4.3. OLB-III [poziom umiejętności zawodnika – wojewódzki],
2.5.5.4.4. OLB-IV [poziom umiejętności zawodnika – lokalny],
2.5.5.4.5. OLB-V [poziom umiejętności zawodnika – początkujący].
2.5.5.4.6. Dopuszcza się tworzenie kolejnych OLB.
2.5.5.4.7. Młodzik może startować w OLB - najniższej w rundzie, chyba, że awansuje lub spada w rozgrywkach w 
trybie przepisu pkt. 2.5.5.7.
2.5.5.5. Każda z kategorii OLB składa się z co najmniej 3-ch i nie więcej niż 6-u zawodników w OLB-III [i niższych]
oraz nie więcej niż 7-miu zawodników w OLB-I i OLB-II [z uwzględnieniem wykupionych „dzikich kart”].
2.5.5.6. System rozgrywek – grupowy, grupowo-grupowy lub grupowo-pucharowy, zapewniający większości 
zawodników ustalenie klasyfikacji „miejsce po miejscu” i rozegranie nominalnie co najmniej 2 gier.
2.5.5.7. Zawodnik zgłaszający się do startu w kolejnym turnieju ma obowiązek określić – do której kategorii ligi 
zgłasza swój udział, z zastrzeżeniem:
1 – zwycięzca ligi niższej kategorii ma obowiązek startu w najbliższym turnieju w lidze wyższej kategorii,
2 – zawodnik, który zajął ostatnie miejsce w kategorii, ma obowiązek startu w najbliższym turnieju w kategorii o 
jeden stopień niższej,
„3 – zdobywcy 2-ch pierwszych miejsc w poprzedzającej rundzie w OLB-I mają obowiązek grać w następnej 
rundzie w OBL-I, chyba, że obowiązkowo któryś z nich spada do niższej OLB”
„4 – „dziką kartę” może wykupić 1 raz w cyklu”.
2.5.5.8. Jeżeli do którejś z kategorii zgłoszono ponad 6 zawodników, dokonuje się wyboru na podstawie listy 
klasyfikacyjnej OLB, przesuwając nie zakwalifikowanych do niższej kategorii.
2.5.5.9. Przed pierwszym turniejem OLB organizator sporządzi listę rankingową na podstawie kompilacji list 
rankingowych PZBad oraz wyników turniejów w sezonie 2009/2010 rozegranych w województwie 
zachodniopomorskim i ogłosi [listę rankingową] do ewentualnego zgłoszenia zastrzeżeń przed pierwszym 
losowaniem i skorygowania kolejności, w przypadku uznania zgłoszonych zastrzeżeń.
2.5.5.10. O kolejności przyznania „dzikiej karty” [OLB-I i OLB-II] decyduje data i godzina wpływu na r-k bankowy 
ZZBad opłaty, o której mowa w pkt. 2.5.9.4. Osoby, które nie otrzymały „dzikiej karty” otrzymują zwrot całej lub 
odpowiedniej części sumy gotówką w trakcie odprawy technicznej rundy.
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2.5.6. PLAN ORGANIZACYJNY IMPREZY
2.5.6.1. ZGŁOSZENIA IMIENNE – należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres ZZBad w terminie 4 
dni przed turniejem włącznie.
2.5.6.2. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, rok ur., kategorię ligi i gry, do których zostaje 
zgłoszony oraz imię i nazwisko partnera [-ki] w grze podwójnej [debel, mikst].
2.5.6.3. LOSOWANIE – w biurze ZZBad, 3 dni przed turniejem, o godz. 12.00. Godzinowy plan gier zostanie 
dostarczony podmiotom zgłaszającym zawodników.
2.5.6.4. PLAN TURNIEJU
2.5.6.4.1. Wariant I:
- godz. 9.30 – odprawa techniczna,
- godz. 10.00 - otwarcie imprezy
- godz. 10.05 - początek gier
2.5.6.4.2. Wariant II:
- godz. 15.30 – odprawa techniczna,
- godz. 16.00 - otwarcie imprezy
- godz. 16.05 - początek gier 

2.5.7. LISTA RANKINGOWA OLB
2.5.7.1. Podstawą tworzenia listy rankingowej jest suma punktów zdobytych w kolejnych turniejach cyklu. 
2.5.7.2. W przypadku równej ilości punktów decyduje w kolejności : większa ilość wyższych miejsc w turniejach, 
suma wyników meczy zawodników bezpośrednio zainteresowanych.
2.5.7.3. Punktacja za kolejne miejsca jest następująca:
- I m   = ilość zgłoszonych do gry [łącznie do wszystkich kategorii] + 1 pkt.,
- II m = ilość zgłoszonych do gry - 1 pkt.,
- każde następne miejsca = ilość zgłoszonych do gry – [miejsce - 1 pkt].
- spadający do niższej kategorii otrzymuje dodatkowo „- 1 pkt”.
- awansujący do wyższej kategorii otrzymuje dodatkowo „+ 1 pkt”.
2.5.7.3. Uzyskane punkty za każdą kolejną rundę mnoży się przez współczynnik „emocji sportowej” wynoszący 
dla:

 I rundy:    1,0,
 II rundy:  1,5,
 III rundy: 2,0,
 IV rundy:  2,5,
 V rundy:    3,0,
 VI rundy:  3,5

i zaokrągla do pełnej liczby na zasadach ogólnych, chyba, że trzeba ustalić kolejność; wówczas zaokrągla się 
liczby do 4-go miejsca po przecinku.

2.5.8. NAGRODY
Zwycięzcy otrzymują nagrody co najmniej za trzy pierwsze miejsca – za końcową klasyfikację cyklu, w każdej z 
kategorii [kategoria = 6 zawodników].

2.5.9. OPŁATY STARTOWE
2.5.9.1. W rozgrywkach OLB nie mają zastosowania stawki opłat startowego, o których mowa w pkt. 3.1.2.5.9.2. 
Jednorazowa opłata startowa wynosi 20,00 zł od zawodnika za grę pojedynczą i 10,00 zł od zawodnika za grę 
podwójną.
2.5.9.3. Można dokonać opłaty startowej za cały cykl [przed pierwszym z turniejów] w wysokości 100,00 zł od 
zawodnika za grę pojedynczą i 50,00 zł od zawodnika za grę podwójną. W tym przypadku nie przysługuje prawo 
zwrotu wpłaconych kwot.
2.5.9.4. Opłata za wykupienie „dzikiej karty” wynosi:

 OLB-I   - 50,00 zł/zawodnika,
 OLB-II – 30,00 zł/zawodnika

i jest płatna na konto ZZBad nr 23 1940 1076 3065 1450 0000 0000. 

2.7. OTWARTA LIGA BADMINTONA DZIECI [OLBDZ].
2.7.1. CEL
2.7.1.1. Umożliwienie współzawodnictwa zawodnikom na zbliżonym poziomie sportowym.
2.7.1.2. Promocja badmintona. 

2.7.2. ORGANIZATOR
Organizatorem jest Zachodniopomorski Związek Badmintona.

2.7.3. UCZESTNICY
Uczestnikiem – zawodnikiem może być każda osoba fizyczna spełniająca wymogi kategorii D13 - D9 .

2.7.4. KATEGORIE WIEKOWE
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2.7.4.1. nie ma podziału na kategorie wiekowe.
2.7.4.3. warunkiem przeprowadzenia rozgrywek jest zgłoszenie co najmniej 2 zawodników lub 2 par do rozgrywek 
w danej grze. W takim przypadku zawodnicy / pary grają do odniesienia 2-ch zwycięstw.

2.7.5. SYSTEM ROZGRYWEK
2.7.5.1. OLBDZ obejmuje odrębne cykle [po 6 turniejów] rozgrywanych w terminach OLB:
2.7.5.1.1. jesienny, rozgrywany w okresie 1.9 – 31.12 wg odrębnie szczegółowo określonego terminarza,
2.7.5.1.2. wiosenny, rozgrywany w okresie 1.3 – 30.06 wg odrębnie szczegółowo określonego terminarza.
2.7.5.1.3. cykl kończony jest „TURNIEJEM ZWIEŃCZAJĄCY OLBDZ”:
- rozgrywanym w innym, odrębnie ustalonym systemie,
- wyłącznie z prawem udziału zawodników, którzy byli zgłoszeni do tych rozgrywek,
- specjalnej opłacie startowej wynoszącej 5,00 zł /grę – zawodnika.
2.7.5.2. Gry – zwykłe 3-setowe MINIBADMINTONA - pojedyncze kobiet i mężczyzn. 
2.7.5.3. Kategorie lig:
2.7.5.3.1. OLBDZ-I [poziom umiejętności zawodnika – elita],
2.7.5.3.2. OLBDZ-II [poziom umiejętności zawodnika – krajowy],
2.7.5.3.3. OLBDZ-III [poziom umiejętności zawodnika – wojewódzki],
2.7.5.3.4. OLBDZ-IV [poziom umiejętności zawodnika – lokalny],
2.7.5.3.5. OLBDZ-V [poziom umiejętności zawodnika – początkujący].
2.7.5.3.6. Dopuszcza się tworzenie kolejnych OLBDZ.
2.7.5.4. Każda z kategorii OLBDZ składa się z co najmniej 3-ch i nie więcej niż 6-u zawodników w OLBDZ-III [i 
niższych] oraz nie więcej niż 7-miu zawodników w OLBDZ-I i OLBDZ-II [z uwzględnieniem wykupionych „dzikich 
kart”].
2.7.5.5. System rozgrywek – grupowy, grupowo-grupowy lub grupowo-pucharowy, zapewniający większości 
zawodników ustalenie klasyfikacji „miejsce po miejscu” i rozegranie nominalnie co najmniej 2 gier.
2.7.5.6. Zawodnik zgłaszający się do startu w kolejnym turnieju ma obowiązek określić – do której kategorii ligi 
zgłasza swój udział, z zastrzeżeniem:
1 – zwycięzca ligi niższej kategorii ma obowiązek startu w najbliższym turnieju w lidze wyższej kategorii,
2 – zawodnik, który zajął ostatnie miejsce w kategorii, ma obowiązek startu w najbliższym turnieju w kategorii o 
jeden stopień niższej,
„3 – zdobywcy 2-ch pierwszych miejsc w poprzedzającej rundzie w OLBDZ-I mają obowiązek grać w następnej 
rundzie w OBLDZ-I, chyba, że obowiązkowo któryś z nich spada do niższej OLBDZ”
„4 – „dziką kartę” może wykupić 1 raz w cyklu”.
2.7.5.7. Jeżeli do którejś z kategorii zgłoszono ponad 6 zawodników, dokonuje się wyboru na podstawie listy 
klasyfikacyjnej OLBDZ, przesuwając nie zakwalifikowanych do niższej kategorii.
2.7.5.8. O kolejności przyznania „dzikiej karty” [OLBDZ-I i OLBDZ-II] decyduje data i godzina wpływu na r-k 
bankowy ZZBad opłaty, o której mowa w pkt. 2.5.9.4. Osoby, które nie otrzymały „dzikiej karty” otrzymują zwrot 
całej lub odpowiedniej części sumy gotówką w trakcie odprawy technicznej rundy.

2.7.6. PLAN ORGANIZACYJNY IMPREZY
2.7.6.1. ZGŁOSZENIA IMIENNE – należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres ZZBad w terminie 4 
dni przed turniejem włącznie.
2.7.6.2. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko zawodnika, rok ur., kategorię ligi i gry, do których zostaje 
zgłoszony oraz imię i nazwisko partnera [-ki] w grze podwójnej [debel, mikst].
2.7.6.3. LOSOWANIE – w biurze ZZBad, 3 dni przed turniejem, o godz. 12.00. Godzinowy plan gier zostanie 
dostarczony podmiotom zgłaszającym zawodników.
2.7.6.4. PLAN TURNIEJU
2.7.6.4.1. Wariant I:
- godz. 9.30 – odprawa techniczna,
- godz. 10.00 - otwarcie imprezy
- godz. 10.05 - początek gier
2.7.6.4.2. Wariant II:
- godz. 15.30 – odprawa techniczna,
- godz. 16.00 - otwarcie imprezy
- godz. 16.05 - początek gier 

2.7.7. LISTA RANKINGOWA OLBDZ
2.7.7.1. Podstawą tworzenia listy rankingowej jest suma punktów zdobytych w kolejnych turniejach cyklu. 
2.7.7.2. W przypadku równej ilości punktów decyduje w kolejności : większa ilość wyższych miejsc w turniejach, 
suma wyników meczy zawodników bezpośrednio zainteresowanych.
2.7.7.3. Punktacja za kolejne miejsca jest następująca:
- I m  = ilość zgłoszonych do gry [łącznie do wszystkich kategorii] + 1 pkt.,
- II m = ilość zgłoszonych do gry - 1 pkt.,
- każde następne miejsca = ilość zgłoszonych do gry – [miejsce - 1 pkt].
- spadający do niższej kategorii otrzymuje dodatkowo „- 1 pkt”.
- awansujący do wyższej kategorii otrzymuje dodatkowo „+ 1 pkt”.
2.5.7.3. Uzyskane punkty za każdą kolejną rundę mnoży się przez współczynnik „emocji sportowej” wynoszący 
dla:
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 I rundy:    1,0,
 II rundy:  1,5,
 III rundy: 2,0,
 IV rundy:  2,5,
 V rundy:    3,0,
 VI rundy:  3,5

i zaokrągla do pełnej liczby na zasadach ogólnych, chyba, że trzeba ustalić kolejność; wówczas zaokrągla się 
liczby do 4-go miejsca po przecinku.

2.7.8. NAGRODY
Zwycięzcy otrzymują nagrody co najmniej za trzy pierwsze miejsca – za końcową klasyfikację cyklu, w każdej z 
kategorii [kategoria = 6 zawodników].

2.7.9. OPŁATY STARTOWE
2.7.9.1. W rozgrywkach OLBDZ nie mają zastosowania stawki opłat startowego, o których mowa w pkt. 
3.1.2.5.9.2. Jednorazowa opłata startowa wynosi 10,00 zł od zawodnika za grę pojedynczą.
2.7.9.3. Można dokonać opłaty startowej za cały cykl [przed pierwszym z turniejów] w wysokości 50,00 zł od 
zawodnika za grę pojedynczą. W tym przypadku nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconych kwot.
2.7.9.4. Opłata za wykupienie „dzikiej karty” wynosi:

 OLB-I   - 50,00 zł/zawodnika,
 OLB-II – 30,00 zł/zawodnika

i jest płatna na konto ZZBad nr 23 1940 1076 3065 1450 0000 0000. 

3. SPRAWY FINANSOWE.

3.1. Opłaty startowe.

Za udział w turnieju zawodnik uiszcza opłatę [zł] za każdy rodzaj gry - w wysokości przedstawionej w tabeli: 

Gra pojedyncza

Senior
30,00 zł

Elita

D19
15,00 złD17

D15

D13 i młodsi 15,00 zł

Gra podwójna i mieszana

Senior
20,00 zł

Elita

D19

15,00 złD17

D15

D13 i młodsi

3.1.2. Klub, który ma bieżąco opłacone składki członkowskie z ZZBad otrzymuje rabat w wysokości 5,00 zł od 
każdej gry.
3.1.3. Opłatę wnosi się za zgłoszenie zawodnika do startu. Rozlosowanie zawodnika w turnieju powoduje 
obowiązek uiszczenia opłaty bez protestu.
3.1.4. Opłatę wnosi się najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszej gry w turnieju, chyba, że organizator poinformuje 
na odprawie technicznej o wydłużeniu terminu wnoszenia opłat startowego.
3.1.5. Za każde przyjęte zgłoszenie po terminie wnosi się opłatę dodatkową w wysokości 5,00 zł.
3.1.6. Opłata zostaje zmniejszona o 10 %, jeżeli zostanie wpłacona na rachunek ZZBad-u w terminie zgłoszeń 
imiennych do startu.
3.1.7. Jeżeli zawodnik nie wystartował, zwrot opłaty startowej w wysokości 80% wniesionej opłaty może nastąpić 
wyłącznie, za dostarczeniem organizatorowi w dniu zawodów , pisemnego stwierdzenia lekarza o 
przeciwwskazaniu do udział w zawodach lub dokumentu stwierdzającego sytuację nadzwyczajną, która 
uniemożliwiła zawodnikowi start w turnieju. 

3.2. Opłaty sędziowskie
3.2.1. Sędziowie otrzymują zwrot kosztów dojazdu, przejazdu i diet oraz zakwaterowania. Organizator może 
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zapewnić w zamian za wymienione świadczenia, odpowiednio – w części lub całości: wyżywienie, zakwaterowanie,
transport.
3.2.2. Sędziowie otrzymują wynagrodzenie [ryczałt sędziowski] za obsługę sędziowską turnieju w wysokości 
[brutto]:
3.2.2.1. sędzia główny, jednoosobowo obsługujący turniej – nie więcej niż 150,00 zł / dzień, przy czasie trwania 
imprezy powyżej 5 godzin,
3.2.2.2. sędzia główny, jednoosobowo obsługujący turniej – nie więcej niż 100,00 zł / dzień, przy czasie trwania 
imprezy do 5 godzin,
3.2.2.3. sędzia główny, przy wsparciu co najmniej 1-osobowego sekretariatu zawodów – nie więcej niż 100,00 zł / 
dzień, przy czasie trwania imprezy powyżej 5 godzin, 
3.2.2.4. sędzia główny, przy wsparciu co najmniej 1-osobowego sekretariatu zawodów – nie więcej niż 75,00 zł / 
dzień, przy czasie trwania imprezy do 5 godzin, 
3.2.2.5. sędzia – nie więcej niż 50,00 zł / dzień. 
3.2.3. Przez czas trwania imprezy rozumie się czas jaki upływa od nominalnej godziny rozpoczęcia odprawy 
technicznej do 15 minut po zakończeniu ostatniej z gier w dniu imprezy.

3.3. Opłaty organizacyjne
3.3.1. Osoby wykonujące czynności organizacyjne [ dyrektor / kierownik turnieju, sekretarz zawodów, itd.] mogą 
otrzymać świadczenia i wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej wysokości świadczeń i wynagrodzeń 
wymienionych w pkt. 3.2.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

4.1. Postępowanie odwoławcze.

4.1.1. Postępowanie odwoławcze jest dwuinstancyjne.
4.1.2. Instancję pierwszą jest:
4.1.2.1. w sprawach sędziowskich – sędzia główny turnieju,
4.1.2.2. w sprawach pozostałych – w kolejności: kierownik / dyrektor turnieju, pełnomocnik zarządu ds rozgrywek, 
wiceprezes ds sportu – odpowiednio: kwalifikowanego lub masowego, prezes.
4.1.3. Instancją drugą jest zarząd.
4.1.4. Odwołania w pierwszej instancji wnosi się:
4.1.4.1. wyłącznie pisemnie, opisując zwięźle problem i uzasadnienie wskazujące, jakie postanowienia niniejszego
regulaminu lub przepisów prawa zostały naruszone,
4.1.4.2. wpłacając równocześnie, za pokwitowaniem, kaucję za rozpatrzenie odwołania w wysokości 50,00 zł,do 
osoby rozpatrującej w pierwszej instancji niezwłocznie, tak aby istniała szansa na naprawienie ewentualnego 
błędu, jednak nie później niż w ciągu 3 dni licząc od daty zakończenia turnieju.
4.1.5. Odwołanie w pierwszej instancji rozpatruje się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty 
otrzymania odwołania i kaucji. Decyzja w sprawie odwołania dostarczana jest wnioskodawcy wyłącznie w formie 
pisemnej w terminie 3 dni od rozpatrzenia.
4.1.6. Odwołanie uznane za zasadne powoduje zwrot kaucji wnioskodawcy. Odwołanie uznane za niezasadne 
powoduje przepadek kaucji na rzecz ZZBad-u.
4.1.7. Skargę na odwołanie uznane za niezasadne składa się w trybie przepisu 4.1.4.1 do zarządu w terminie 7 dni
od daty otrzymania decyzji,o której mowa w pkt. 4.1.5. Rozpatrzenie następuje w terminie 30 dni od daty 
otrzymania przez zarząd.
4.1.8. Skarga uznana za zasadną powoduje zwrot kaucji wnioskodawcy. Skarga uznana za niezasadną powoduje 
przepadek kaucji na rzecz ZZBad-u.

4.2. Inne.
4.2.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje zarząd ZZBad-u lub uprawniona przezeń 
osoba.
4.2.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia – załącznik do uchwały US 10/2014 z dnia 06 sierpnia 2014
r.
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