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R E G U L A M I N 

CYKLU OTWARTYCH TURNIEJÓW 

„IV GRAND PRIX JEDNOROŻCA W BADMINTONIE 

(SEZON 2019/2020)” 
 

Przystąpienie zawodnika do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją zasad i reguł 

zawartych w niniejszym regulaminie. 

I. ORGANIZATOR 

Jednorożecki Klub Badmintona „BadKurp” – Wiesław KRUKOWSKI, 

kontakt: tel. 693-076-770 lub e-mail kontakt@badkurp.pl. 

II. CELE 

1. Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu. 

2. Popularyzacja badmintona. 

3. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach. 

4. Integracja społeczna i międzypokoleniowa. 

III. TERMIN I MIEJSCE 

Hala widowiskowo-sportowa, ul. Odrodzenia 13, 06-323 JEDNOROŻEC 

vol. 1 – 27.10.2019 

vol. 2 – 24.11.2019 

vol. 3 – 29.03.2020 

vol. 4 – 31.05.2020 – turniej MASTERS 

Terminy turniejów mogą ulec zmianie.  

Dokładny termin zostanie podany najpóźniej na 2 tyg. przed każdym turniejem. 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Grand Prix ma charakter otwarty. 

2. Przystąpienie zawodnika do turnieju wiąże się z wyrażeniem zgodę na 

wykorzystanie przez Organizatora jego wizerunku, zdjęć (fotografii) oraz 

materiałów wideo dla celów promocji, także poprzez umieszczenie ich w 

sieci Internet. Nadto wyrażeniem zgodę na publikację wraz z wizerunkiem 

jego imienia i nazwiska. 

3. Potwierdzenie udziału w zawodach świadczy o dobrym stanie zdrowia 

uczestniczących zawodników. 

4. Każdy zawodnik uczestniczy w turnieju na własną odpowiedzialność. 
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5. Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie. 

6. Start osób niepełnoletnich w turnieju za zgodą rodziców/prawnych 

opiekunów.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe, kontuzje i 

problemy zdrowotne zawodników zaistniałe w czasie turnieju. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy 

zawodników zaginione w trakcie trwania zawodów (pozostawione w szatni, 

na widowni, na korcie) 

9. Każdy zawodnik może wziąć udział maksymalnie w trzech kategoriach 

podczas jednego turnieju. 

V. KATEGORIE 

SINGIEL dziewcząt U-9 (2011 i młodsi) 

SINGIEL chłopców U-9 (2011 i młodsi) 

SINGIEL dziewcząt U-11 (2009-2010) 

SINGIEL chłopców U-11 (2009-2010) 

SINGIEL dziewcząt U-13 2007-2008) 

SINGIEL chłopców U-13 (2007-2008) 

SINGIEL dziewcząt U-15 (2005-2006) 

SINGIEL chłopców U-15 (2005-2006) 

SINGIEL dziewcząt U-17 2003-2004) 

SINGIEL chłopców U-17 (2003-2004) 

SINGIEL kobiet OPEN (bez ograniczeń wiekowych) 

SINGIEL mężczyzn kat. A, B, C* (bez ograniczeń wiekowych) 

MIXT OPEN (bez ograniczeń wiekowych) 

DEBEL kobiet OPEN (bez ograniczeń wiekowych) 

DEBEL mężczyzn kat. A, B* (bez ograniczeń wiekowych) 

* A – zaawansowani 

 B – średniozaawansowani 

 C – początkujący 

VI. SYSTEM ROZGRYWEK 

1. Preferowanym sposobem przeprowadzania turniejów jest system grupowo-

pucharowy trójkowy. Dopuszczalne są inne systemy w zależności od ilości 

startujących zawodników w poszczególnej kategorii. 
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2. Rozstawienie w 1. turnieju nastąpi poprzez losowanie. 

3. Rozstawienie zawodników w kolejnych turniejach zgodnie z generalną 

klasyfikacją. 

4. Pozostałe zasady zgonie z przepisami gry PZBad. 

VII. PUNKTACJA 

MIEJSCE PUNKTY 

1. 100 + N 

2. 80 + (N – 1) 

3. 60 + (N – 2) 

4. 50 + (N – 3) 

5. 40 + (N – 4) 

6. 30 + (N – 5) 

7. 25 + (N – 6) 

8. 20 + (N – 7) 

9. 15 + (N – 8) 

10. 10 + (N – 9) 

11. 10 + (N – 10) 

12. 10 + (N – 11) 

…. … 

N. 10 + (N – (N – 1) 
 

„N” – liczba startujących zawodników w poszczególnej kategorii. 

Punkty w turnieju MASTERS-zamknięcia sezonu mnożone są x 2. 

VIII. GENERALNA KLASYFIKACJA 

1. Wyniki zawodników (punkty) z poszczególnych turniejów sumowane będą 

do generalnej klasyfikacji, oddzielnie dla każdej kategorii. 

2. W generalnej klasyfikacji gier podwójnych zawodnicy są klasyfikowani 

pojedynczo. 

3. Do klasyfikacji końcowej sezonu 2019/2020 będą brane wszystkie wyniki 

danego zawodnika. 

4. Warunkiem ujęcia zawodnika w końcowej klasyfikacji jest udział w minimum 

3 turniejach z cyklu Grand Prix. 

IX. NAGRODY 
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1. Za zajęcie miejsc 1-3 w każdej kategorii poszczególnych turniejów – 

dyplomy i medale. 

2. Za zajęcie miejsc 1-3 w generalnej klasyfikacji całego cyklu Grand Prix – 

puchary. 

3. Za zajęcie wszystkich miejsc w generalnej klasyfikacji całego cyklu – 

dyplomy. 

4. Dodatkowe nagrody według możliwości Organizatora. 

X. SPRAWY TECHNICZNE 

1. Organizator zapewnia rakietki i lotki nylonowe podczas turniejów. 

2. Organizator dopuszcza użycie innych lotek, w tym lotek piórkowych, pod 

warunkiem zgody wszystkich zawodników danego pojedynku. 

3. Zawodnicy zobowiązani są do gry w strojach sportowych, obuwiu 

przeznaczonym na salę gimnastyczną oraz zachowania ogólnie przyjętych 

zasad fair-play, poszanowania rywala oraz punktualności. 

4. Brak jednego z zawodników, na wskazanym korcie, po 5 minutach od 

wyznaczonego czasu rozpoczęcia meczu (wywołaniu przez Sędziego 

Głównego), skutkuje walkowerem. 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku nie przestrzegania regulaminu i przepisów gry Organizator 

zawodów w porozumieniu z Sędzią Głównym zawodów mają prawo do 

weryfikacji wyniku meczu lub dyskwalifikacji zawodnika z rozgrywek. 

2. Każdy uczestnik turnieju jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym 

regulaminem.  

3. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez 

Organizatora za argument w ewentualnych kwestiach spornych. 

4. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz wszelkich sprawy w nim 

nieuregulowanych są zastrzeżone dla Organizatora. 


