
Regulamin Amatorskiej Ligi Badmintona  

Liga Gier Pojedynczych 

1. Organizator: Hubert Pączek 

2. Termin rozgrywek : niedziela w okresie 11.09.2016- 28.05.2017 w godzinach 11-14. 

3. Miejsce : Centrum Sportowe  STACJA NOWA GDYNIA  ul. Sosnowa 1  Zgierz 

4. Zawodnicy mogą zgłaszać się do rozgrywek na pojedynczą kolejkę bądź cały miesiąc. 

            Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz numer telefonu. Zgłoszenia należy 

            przesyłać na adres : hubertpaczek@poczta.onet.pl  bądź telefonicznie pod numer 693 416 005  

 najpóźniej do soboty poprzedzającej rozgrywki danej kolejki.                          

5. W zależności od ilości zgłoszeń zawodnicy zostaną podzieleni na grupy. 

a) Przy zgłoszeniu do 7 zawodników – jedna grupa  

b) Przy zgłoszeniu  8-14 zawodników – dwie grupy 

c) Przy zgłoszeniu 15-21 zawodników – trzy grupy 

d) Przy zgłoszeniu  22-28 zawodników – cztery grupy 

    

6. Po zgłoszeniu zawodnicy zostaną przydzieleni do odpowiedniej grupy. O przydziale do grupy 

decyduje: 

            a) poziom gry 

            b) wyniki z poprzednich kolejek 

            c) ogranizator 

7. W jednej kolejce może brać udział maksymalnie 28 zawodników. 

8. Liga rozgrywana jest systemem grupowym  każdy z każdym.  

9. W zależności od ilości zgłoszeń zawodnicy  rozgrywają mecze bądź sety: 

a) Przy ilości 6-7 zawodników w grupie – rozgrywany jest mecz do dwóch wygranych setów       

do 11 pkt przy czym przy stanie 1:1 set finałowy rozgrywany jest do  7 pkt. 

b) Przy ilości 5 zawodników w grupie – rozgrywany jest mecz do dwóch wygranych setów do 15 

pkt przy czym przy stanie w setach 1:1 set finałowy rozgrywany jest do 11 pkt 

c) Przy ilości do 4 zawodników w grupie – rozgrywany jest mecz do dwóch wygranych setów do 

21 pkt. 

10. Po rozegraniu kolejki  zawodnicy zajmujący I i II  miejsce w  swojej grupie awansują grupę wyżej 

natomiast zawodnicy zajmujący dwa ostatnie miejsce w danej grupie spadają grupę niżej. 
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11. Punkty za poszczególne miesjca zajmowane w grupach po zakończeniu kolejki. 

Grupa A Grupa B Grupa C  Grupa D 

I miejsce          100 pkt I miejsce            80 pkt I miejsce            65 pkt I miejsce            50 pkt 

II miejsce          80  pkt II miejsce           65 pkt II miejsce           50 pkt II miejsce           40 pkt 

III miejsce         65 pkt III miejsce         50 pkt III miejcse         40 pkt III miejsce         30 pkt 

IV miejsce         55 pkt IV  miejsce        45 pkt IV miejsce         35 pkt IV miejsce         20 pkt 

V miejsce           50 pkt V miejsce           35 pkt V miejsce           30 pkt V miejsce           15 pkt 

VI miejsce         45 pkt VI miejsce         30 pkt VI miejsce         25 pkt VI miejsce         10 pkt 

VII miejsce        40 pkt VII miejsce        25 pkt VII miejsce        20 pkt VII miejsce          5 pkt 

 

12. Opłatę za udział należy uiścić u prowadzącego:  

45 zł jednorazowy start,  

13. Zawodnicy bioroący udział w lidze wyrażają zgodę na wykonywanie oraz  zamieszczanie przez 

organizatora ich zdjęć w internecie oraz na umieszczanie ich danych osobowych na facebooku. 

14. Zawodnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.  

15. Do klasyfikacji końcowej brane są punkty z  25 najlepszych startów. W przypadku uzyskania przez 

zawodników takiej samej liczby punktów o zwycięstwie zadecyduje liczba punktów ze wszystkich 

startów. 

16. Punkty bonusowe można uzyskać po przez: 

a) wygranie rankingu miesięcznego – 50 pkt (jeżeli w danym miesiącu dwóch, trzech lub więcej 

zawodników będzie miało taką samą liczbę punktów wówczas każdy z nich otrzymuje punkty 

bonusowe przyznane za zwycięstwo w rankingu miesięcznym) 

b) zajęcie miejsca od 1 do 10 w turniejach z cyklu SNG Bad Grand Slam 

1 miejsce  100 pkt 6 miejsce 50 pkt 

2 miejsce 90 pkt 7 miejsce 40 pkt 

3 miejsce 80 pkt 8 miejsce 30 pkt 

4 miejsce 70 pkt 9  miejsce  20 pkt 

5 miejsce 60 pkt 10 miejsce 10 pkt 

 

17. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Badmintona również otrzymują 

dodatkowe punkty do rankingu ogólnego turniejów cyklu SNG Bad Grand Slam. 

18. Zawodnicy rozgrywają mecze własnymi lotkami. 

19. Po zakończeniu rozgrywek zawodnicy zajmujący w końcowej klasyfikacji miejsca 1-3 otrzymają 

nagrody rzeczowe. 

20. Udział w Amatorskiej Lidze Badmintona jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

 


