
 

 

 

BADMINTON – REGULAMIN TECHNICZNY 

 

1) SYSTEM ROZGRYWEK 

 

a) Zawody rozgrywane są w następujących kategoriach: 

 gra pojedyncza kobiet; 

 gra pojedyncza mężczyzn; 

 gra podwójna kobiet; 

- gra podwójna mężczyzn 

- gra mieszana (mikst)  

b) Zawodnik (zawodniczka) może startować tylko w jednej kategorii (gra pojedyncza lub podwójna)  

oraz w grze mieszanej (mikst). 

c) W grach podwójnych i mikstach mogą występować tylko pary złożone z zawodników reprezentujących  

tę samą uczelnię. 

d) Zawody w grach pojedynczych i podwójnych  rozgrywane są w dwóch rzutach: jesiennym i wiosennym. Dodatkowo 

rozegrany zostanie jeden turniej par mieszanych. 

e) Do każdego rzutu uczelnia ma prawo zgłosić dowolną liczbę uczestników. Obowiązuje druk zgłoszenia ostatecznego z 

systemu E-MADZIA do AMWiM. 

f) Do startu w zawodach finałowych uprawnieni są zawodnicy, którzy po dwóch rzutach zajmować będą czołowych 16 

miejsc w kategorii mężczyzn (16 singlistów, 16 deblistów) oraz czołowych 16 miejsc  

w kategorii kobiet (16 singlistek, 16 deblistek). Z zastrzeżeniem pkt 1g).   

g) Prawo gry w zawodach finałowych automatycznie zapewniają sobie finaliści turniejów eliminacyjnych  

I oraz II rzutu, bez względu na klasyfikację indywidualną po dwóch rzutach.  

h) Zawody finałowe w grach pojedynczych i podwójnych  rozegrane zostaną  systemem pucharowym. 

i) Końcowa klasyfikacja indywidualna AMWiM jest zgodna z kolejnością końcową zawodów finałowych. 

j) Do klasyfikacji drużynowej, odrębnie dla kobiet i mężczyzn, zalicza się trzy najlepsze wyniki danej uczelni w danej 

kategorii uzyskane w każdym z rzutów oraz trzy najlepsze wyniki w grach mieszanych  

po ½ punktów do klasyfikacji drużynowej kobiet i mężczyzn.  

k) Za każdego zawodnika (zawodniczkę) lub parę, którzy zostali rozlosowani, a nie wystartowali  

w turnieju, zostanie wliczone 5 punktów ujemnych do klasyfikacji drużynowej. Chyba, że absencja zostanie 

należycie usprawiedliwiona. 

l) Zawody rozegrane zostaną wg przepisów BWF oraz Polskiego Związku Badmintona. 

m) System przeprowadzenia zawodów uzależniony jest każdorazowo od liczby zgłoszeń. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2) UWAGI KOŃCOWE 

a) Punktacja indywidualna: 

Miejsce Punkty  Miejsce Punkty  Miejsce Punkty  Miejsce Punkty  Miejsce Punkty 

1 75  14 56  27 43  40 30  53 17 

2 71  15 55  28 42  41 29  54 16 

3 68  16 54  29 41  42 28  55 15 

4 66  17 53  30 40  43 27  56 14 

5 65  18 52  31 39  44 26  57 13 

6 64  19 51  32 38  45 25  58 12 

7 63  20 50  33 37  46 24  59 11 

8 62  21 49  34 36  47 23  60 10 

9 61  22 48  35 35  48 22  61 9 

10 60  23 47  36 34  49 21  62 8 

11 59  24 46  37 33  50 20  63 7 

12 58  25 45  38 32  51 19  64 6 

13 57  26 44  39 31  52 18  65 5 

            66 5 

 

b) Każdorazowo za miejsca łączone np. 5-8, 9-16 lub w innym układzie 9-12, 13-16 etc. będzie naliczana średnia 

punktów za odpowiednie miejsca zgodnie z Regulaminem PZBad do pełnych punktów. 

c) Zawodnik, który nie przystąpił do żadnego meczu w trakcie rzutu eliminacyjnego, nie zostaje uwzględniony w jego 

klasyfikacji końcowej. 

d) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny AMWiM na sezon 2019/20. 

 


