
WTORKOWA LIGA BADMINTONA 

PRZEPISY I REGUŁY: 

1.   Liga ma charakter amatorski. 
2.   W lidze rozgrywane są tylko mecze w grach pojedynczych bez podziału na płeć i wiek. 
3.   Gramy w grupach 5-8 osobowych (z założenia 5 – osobowe grupy, jednak w szczególnych 

przypadkach może być nawet do 8 zawodników w grupie), systemem każdy z każdym do 
dwóch wygranych setów do 15 pkt. bez przewag. 

4.   W przypadku większej liczby osób w grupie (więcej niż 6) organizator może zarządzić 
rozegranie jednego seta do 21 pkt. bez przewag. 

5.   W przypadku, gdy grupa liczy mniej niż 5 osób wówczas mecze mogą być rozgrywane do 
dwóch wygranych setów do 21 pkt. bez przewag. 

6.   Gramy zgodnie z regulaminem PZBad. 
7.   Rozegranych zostanie 15 kolejek. 
8.   Wielkość grup, ich podział lub połączenie oraz ilość granych setów są ustalane przez 

organizatora po weryfikacji listy zgłoszeń zgodnie z aktualnym rankingiem. 
9.   W pierwszej kolejce o rozstawieniu decyduje organizator. 
10.  Zawodnicy sędziują sobie mecze samodzielnie. 
11.  Gry zaczynają się w każdy wtorek o godz.19.00. 

ZGŁOSZENIA I ZAPISY: 

1.   W recepcji klubu bądź telefonicznie u organizatora ligi – Mateusz Mikołajczak nr 
+48 601 426 120. 

2.   Email: m.mikolajczak@fairplayce.pl. 
3.   Osoba zgłaszająca się do ligi wyraża zgodę na przetwarzanie/publikację swoich danych 

osobowych na stronach internetowych Parku Rekreacyjno-Sportowego fairPlayce. 
4.   Do każdej kolejki należy wysłać zgłoszenie. 
5.   Termin zgłoszeń to poniedziałek poprzedzający daną kolejkę do godz. 21.00. 
6.   Grupy ustalane będą do godz.16.00 w każdy wtorek. 

RANKING: 

1.   Ranking tworzony jest na podstawie ilości zdobytych punktów we wszystkich kolejkach. 
2.   Zawodnicy będą dzieleni w każdej kolejce na Ligi (grupy) o nazwach Ekstraklasa, Liga 1, Liga 

2 itd. 
3.   Liczba zdobytych punktów zależy od zajętego miejsca w swojej grupie ligowej i  ilości 

zawodników w ligach wyższych wg schematu poniżej: 

Przykład podziału punktów dla dwóch grup: 
Ekstraklasa 

1 – miejsce -> 500 punktów 
2 – miejsce -> 400 punktów 
3 – miejsce -> 350 punktów 
4 – miejsce -> 300 punktów 

Liga 1 
1 – miejsce -> 275 punktów 
2 – miejsce -> 250 punktów 
3 – miejsce -> 225 punktów 

 



Punkty przyznawane za każdą kolejkę: 

PUNKTACJA 
1 – miejsce 500 

 

17 – miejsce 90 
2 – miejsce 400 18 – miejsce 80 
3 – miejsce 350 19 – miejsce 70 
4 – miejsce 300 20 – miejsce 60 
5 – miejsce 275 21 – miejsce 50 
6 – miejsce 250 22 – miejsce 40 
7 – miejsce 225 23 – miejsce 30 
8 – miejsce 200 24 – miejsce 20 
9 – miejsce 185 25 – miejsce 10 

10 – miejsce 170 26 – miejsce 10 
11 – miejsce 155 27 – miejsce 8 
12 – miejsce 140 28 – miejsce 6 
13 – miejsce 130 29 – miejsce 4 
14 – miejsce 120 30 – miejsce 3 
15 – miejsce 110 31 – miejsce 2 
16 – miejsce 100 32 – miejsce 1 

Podczas sezonu punkty zdobywane we wszystkich kolejkach sumuje się (nie ma limitu 
kolejek, w których można zdobywać punkty) 

Zawodnik, który zgłosi się do danej kolejki i nie zjawi się bądź nie odwoła swojego udziału 
przed ustaleniem składów grup otrzymuje KARNE „-50 pkt”, które będzie wliczone do 
klasyfikacji końcowej! 

OPŁATY: 

•   Cena ZA UDZIAŁ W JEDNEJ KOLEJCE wynosi 40 zł. 
•   Jednorazowe wpisowe do LIGI wynosi 40 zł CAŁY SEZON 

Organizator zapewnia lotki nylonowe na potrzeby rozegrania meczy ligowych. 
Zaczynamy gry w każdy wtorek o godz. 19.00 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA: 

1.   Do klasyfikacji końcowej zalicza się wszystkie kolejki ligowe (suma punktów) oraz KARNE 
minusowe punkty. 

2.   Zawodnik z najwyższą łączną liczbą punktów zostanie zwycięzcą Ligi. 
3.   W przypadku takiej samej liczby punktów zwycięzcą zostaje zawodnik, który zajął wyższe 

miejsce w ostatniej kolejce ligowej. 



AWANSE I SPADKI: 

1.   Zawodnik, który wygra swoją grupę ma zapewniony awans do grupy wyższej w następnej 
kolejce ligowej. Jeżeli zawodnik nie będzie brał udziału w następnej kolejce, wówczas jego 
awans może zostać anulowany. 

2.   Organizator może awansować do grupy wyższej zawodników, którzy zajęli kolejne miejsca, 
aby zapewnić odpowiedni rozkład grup. 

3.   Organizator ma prawo przydzielić dziką kartę podczas każdej kolejki ligowej. 

PODZIAŁ GRUP: 

1.   Grupy w każdej kolejce tworzone są na podstawie rankingu. 
2.   Liczba osób w grupie będzie ustalona na podstawie ilości zawodników zgłoszonych do 

danej kolejki tak, aby grupy były jak najbardziej podobne liczebnością. 
3.   Planowana liczba zawodników w jednej grupie od 4 do 6. W wyjątkowych sytuacjach grupy 

mogą być większe. 

INNE: 

Uczestnik zgłaszając się do Ligi oświadcza, że jest w pełni zdrowy i nie ma przeciwwskazań 
do uprawiania sportu. Uczestnik bierze udział w Lidze na własną odpowiedzialność. 
Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym  zakresie. 


