
 

REGULAMIN SNG Bad Grand Slam 2015/2016 

 

ARTYKUŁ I - ORGANIZACJA  

 

1. Organizatorem SNG Bad Grand Slam jest Stacja Nowa Gdynia mieszcząca się w Zgierzu przy ul. 

Sosnowej 1. 

2. W ramach SNG Bad Grand Slam będzie prowadzony ranking do którego można zdobywać punkty w 

turniejach organizowanych w ramach cyklu – 4 turnieje klasyfikacyjne i turniej Masters. 

3. Turnieje będą organizowane w następujących terminach: 

a. Turniej Otwarcia Sezonu – 19 września 2015r. 

b. Turniej Mikołajkowy – 5 grudnia 2015r. 

c. Turniej Karnawałowy – 6 lutego 2016r. 

d. Turniej Majówkowy – 21 maja 2016r. 

e. Turniej Masters – podsumowujący cykl Grand Prix – 4 czerwca 2016r. (do potwierdzenia) 

 

 

ARTYKUŁ II - UCZESTNICY 

 

1. W  cyklu SNG Bad Grand Slam zawodnicy startują w trzech kategoriach: PRO, FUN i Lejdis 

 

a. w kategorii PRO mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy, również Ci którzy byli klasyfikowani 

na listach rankingowych PZBad i posiadali lub posiadają licencję zawodniczą 

b. w kategorii FUN mogą brać udział jedynie zawodnicy, którzy do sezonu 2014/2015 nie byli 

klasyfikowani w rankingu Polskiego Związku Badmintona przez okres ostatnich 5 lat ani nie 

znajdowali się w ewidencji zawodników Polskiego Związku Badmintona przez okres ostatnich 

5 lat. 

2. O ewentualnym dopuszczeniu do danej kategorii turniejowej zawodników niespełniających w/w 

wymogów decyduje sędzia główny turnieju. 

 

ARTYKUŁ III - TURNIEJE  

 

1. Do rankingu SNG Bad Grand Slam są wliczane wszystkie turnieje wymienione w Artykule I.  

 

2. W cyklu SNG Bad Grand Slam w sezonie 2015/2016 zawodnicy zostaną rozstawieni w następujący 

sposób: 



 

a. W kategorii FUN rozstawionych zostanie pierwszych 8 zawodników według rankingu na 

koniec cyklu SNG Bad Grand Slam z sezonu 2014/2015. 

b. Pozostali zawodnicy będą rozlosowywani 

c. W  kolejnych turniejach zawodnicy będą rozstawieni według rankingu aktualizowanego 

po każdym turnieju cyklu - w kategorii FUN rozstawionych będzie pierwszych 8 

zawodników z aktualnego rankingu. 

 

4. Do rankingu wliczane są turnieje w których liczba graczy w poszczególnych kategoriach wynosi 

min. 16 osób w kategorii FUN, minimum 8 osób  w kategorii PRO oraz minimum 6 osób w kategorii 

LEJDIS. 

 

5. Zapowiedzi turniejów, komunikaty i relacje z turniejów będą zamieszczane na stronie 

www.stacjanowagdynia.pl .  

 

ARTYKUŁ IV - RANKING  

 

1. Ranking SNG Bad Grand Slam jest prowadzony w kategoriach:  

a. singiel mężczyzn PRO  

b. singiel mężczyzn FUN 

c. singiel kobiet LEJDIS 

 

2. Za każde miejsce w turnieju zawodnik otrzymuje punkty podstawowe zgodnie z tabelą punktową 

opisaną w Artykule V.   

 

3. Dodatkowo zawodnicy startujący w turnieju otrzymują punkty bonusowe za tzw. startowe - za 

udział w turnieju oraz wpisowe - zależne od liczby uczestników w turnieju w danej kategorii. 

 

4. Do rankingu głównego w każdej kategorii indywidualnej zalicza się wyniki każdego zawodnika / 

zawodniczki ze wszystkich turniejów. 

 

5. O kolejności w rankingu głównym decyduje suma punktów ze wszystkich turniejów w całym cyklu. 

 

6. Zawodnik decydujący się na wzięcie udziału w turnieju w danej kategorii jest klasyfikowany w tej 

kategorii do zakończenia cyklu. Jeżeli zawodnik chce zmienić kategorię w trakcie sezonu, jego punkty 

zdobyty w jednej kategorii nie są przenoszone do drugiej. 

 

7. W przypadku, gdy zawodnik został zgłoszony do turnieju, ale w nim nie wystartował to nie 

zdobywa punktów do rankingu.  

 

8. W przypadku, gdy w turnieju zawodnicy zajmują miejsca ex aequo to punkty naliczane są jak za 

średnią z miejsca najwyższego i najniższego w punktacji w danym przedziale miejsc. Np. za zajęcie 

miejsc 5-8 zawodnik otrzymuje punkty wg następującego klucza: za miejsce 5 przysługuje 550 pkt. a 

za miejsce 8 – 400 pkt. Średnia to 950 pkt / 2 co daje 475 pkt za miejsca 5-8. 

 



 

9. Turnieje mogą być prowadzone w systemie pucharowym do dwóch przegranych, grupowo-

pucharowym oraz grupowym. Decyzję o systemie obowiązującym w przeprowadzanych zawodach 

podejmuje sędzia zawodów po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do turnieju. Sędzia główny na 

życzenie zawodników decyduje również, czy w trakcie turnieju będą rozgrywane dodatkowe 

pojedynki pomiędzy zawodnikami zajmującymi ex-equo miejsca dalsze niż 1-4 w celu wyłonienia 

indywidualnej liczby zgłoszeń. 

10. W kategorii singla mężczyzn turnieje rozgrywane są z podziałem na dwie podkategorie według 

poniższych definicji:  

- singiel mężczyzn open PRO – dla zawodników zaawansowanych, takich, którzy kiedykolwiek 

uprawiali badmintona w sekcjach klubowych, współzawodniczyli w turniejach zaliczanych do 

rankingu Polskiego Związku Badmintona na każdym poziomie wiekowym.  

- singiel mężczyzn open FUN - zawodnicy średniozaawansowani oraz początkująco-rekreacyjni.  

 

11. W kategorii singla kobiet – LEJDIS, turniej jest rozgrywany bez podziału na podkategorie 

 

12. Organizator ma prawo zaproponować każdemu zawodnikowi start w kategorii PRO jeśli uzna, że 

poziom zgłoszonego zawodnika jest zbyt wysoki na start w kategorii FUN.  

 

 

ARTYKUŁ V - TABELA PUNKTÓW PODSTAWOWYCH 

 

1.Ranking SNG Bad Grand Slam powstaje w oparciu o tabelę punktów podstawowych,  

2.Uczestnicy biorący udział w turniejach otrzymują również punkty bonusowe 

a. Wpisowe – za udział w turnieju zawodnik otrzymuje dodatkowe 100 punktów. 

b. Startowe – za każdego startującego zawodnika, zawodnik otrzymuje  punkty 

bonusowe startowe równe liczbie startujących uczestników x 2. 

 

 

Miejsce w turnieju Liczba punktów podstawowych 

1 1000 

2 800 

3 700 

4 600 

5 550 

6 500 

7 450 

8 400 

9 360 

10 320 

11 280 

12 240 

13 220 

14 200 



 

15 180 

16 160 

17 150 

18 140 

19 130 

20 120 

21 110 

22 100 

23 90 

24 80 

25 75 

26 70 

27 65 

28 60 

29 55 

30 50 

31 45 

32 40 

33 30 

34 27 

35 24 

36 21 

37 18 

38 15 

39 12 

40 9 

41 6 

42 3 

43 i dalsze 1 

 

 

 

ARTYKUŁ VI – TURNIEJ MASTERS 

 

1. Turniej Masters jest organizowany w tych samych kategoriach, co Turnieje z cyklu Grand Slam : 

a. singiel mężczyzn kategoria PRO 

b. singiel mężczyzn kategoria FUN  

c. singiel kobiet kategoria LEJDIS 

2. Rozstawienie w Turnieju Masters odbywa się na podstawie rankingu Bad Grand Slam po czterech 

turniejach. 

3. W turnieju Masters prawo startu ma 8 najlepszych singlistów w kategorii PRO, 16 najlepszych 

singlistów w kategorii FUN oraz 6 najlepszych singlistek startujących w kategorii LEJDIS. 

4. Turniej będzie rozgrywany systemem  grupowo-pucharowym w kategorii PRO, pucharowym do 

dwóch przegranych w kategorii FUN, oraz grupowo-pucharowym w kategorii LEJDIS. 



 

5. Pozostałe zasady turnieju Masters będzie określał osobny komunikat.  

 

 

ARTYKUŁ VII – NAGRODY, MEDALE I PUCHARY 

 

1. W turniejach wchodzących w skład rankingu SNG Bad Grand Slam, Organizator określa 

każdorazowo nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe w turniejach klasyfikacyjnych, są rozlosowywane 

wśród wszystkich uczestników turnieju obecnych w czasie losowania. 

2.Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3 w turniejach klasyfikacyjnych z cyklu SNG Grand Slam 

otrzymują medale i dyplomy. Zawodnik, który zajął miejsce 4 otrzymuje pamiątkowy dyplom. 

3. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3 w turnieju Masters otrzymują puchary, dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe. 

 

ARTYKUŁ VIII - ZASADY UKAZYWANIA SIĘ RANKINGU SNG  

1.Ranking zostaje uaktualniony po każdym rozegranym turnieju z cyklu SNG Bad Grand Slam i 

obejmuje wszystkie turnieje rozegrane do tego momentu.  

 

ARTYKUŁ IX – ZASADY PRZEPROWADZANIA GIER 

 

1. Gry są prowadzone w oparciu o regulamin i zasady gry ustalone przez Polski Związek 

Badmintona. 

2. W turniejach cyklu SNG GRAND SLAM obowiązuje kolejność lotek ustalona przez PZBad. 

3. Organizator zapewnia lotki nylonowe, w przypadku chęci rozgrywania meczu lotkami piórowymi, 

zawodnicy są zobowiązani zorganizować je we własnym zakresie. 

4. W kategorii Fun pierwszeństwo mają lotki nylonowe, które zapewnia organizator. 

5. W kategorii PRO oraz LEJDIS pierwszeństwo mają lotki piórowe wg kolejności przedstawionej w 

pkt. 2 

 

ARTYKUŁ X – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Cykl turniejów SNG Bad Grand Slam jest prowadzony na zasadach opracowanych w Stacji Nowa 

Gdynia i organizowany w Stacji Nowa Gdynia. Turnieje w SNG oraz sam cykl SNG Bad Grand Slam 

nie są klasyfikowane ani zgłoszone do PZBad. 

2. Celem turniejów organizowanych w SNG jest przede wszystkim dostarczanie środowisku 

badmintonowemu działającemu w Stacji Nowa Gdynia, jak najwięcej radości i przyjemności z 

grania. 


