
 

 

 

 

 

 

 

BADMINTON  

 

CEL: Wyłonienie najlepszych zawodników i drużyn podczas XX Światowych Letnich 

Igrzysk Polonijnych oraz popularyzacja badmintona w środowiskach polonijnych.  

 

MIEJSCE: Pułtusk 

 

TERMIN: 20.09.2021 r.  

 

KATEGORIE WIEKOWE:  
 

1. w grach pojedynczych:  

 grupa I  K do 12 lat 

 grupa II K od 13 do 16 lat 

 grupa III K od 17 do 20 lat 

 grupa IV K od 21 do 35 lat 

 grupa V K od 36 do 45 lat 

 grupa VI K od 46 do 55 lat 

 grupa VII K od 56 do 65 lat 

 grupa VIII K od 66 do 70 lat 

 grupa IX K powyżej 71 lat 

 

 grupa I  M do 12 lat 

 grupa II M od 13 do 16 lat 

 grupa III M od 17 do 20 lat 

 grupa IV M od 21 do 35 lat 

 grupa V M od 36 do 45 lat 

 grupa VI M od 46 do 55 lat 

 grupa VII M od 56 do 65 lat 

 grupa VIII M od 66 do 70 lat 

 grupa IX M powyżej 71 lat 

2. w grach podwójnych (gra podwójna kobiet, gra podwójna mężczyzn, gra mieszana) zostaną 

rozegrane wyłącznie w kategorii „OPEN”.  

 

Podstawą rozegrania konkurencji jest udział co najmniej pięciu osób w danej grupie wiekowej  

lub pięciu par (w grze podwójnej kobiet i mężczyzn, grze mieszanej). W przypadku braku 

wymaganej ilości startujących kategorie będą łączone. Ostateczny przydział do danej grupy 

podejmie Koordynator Dyscypliny w porozumieniu Sędzią Głównym. 

SYSTEM ROZGRYWEK:  

 

Grupowo-pucharowy trójkowy zwykły w grach pojedynczych i grach podwójnych. 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywania turnieju w przypadku 

większej ilości zgłoszeń. 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE:  

   

1. Zawodnicy grają własnymi rakietami. Istnieje możliwość wypożyczenia rakiet  

na miejscu.  

2. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Polskiego Związku Badmintona  

i niniejszym regulaminem.  

3. Zawodników obowiązuje strój sportowy.  

4. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu przysługuje Koordynatorowi Zawodów / 

Sędziemu Głównemu.  

5. Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników turnieju. 



6. Za zniszczenia dokonane na obiektach sportowych odpowiadają zawodnicy.  

7. Organizator nie odpowiada za własność zawodników pozostawianą bez opieki. 

8. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów medialnych 

przez Organizatora. 

9. Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu, konkurencji oraz zasad określanych 

przez Organizatora. 

/-/ ORGANIZATORZY 

 

 

 

 


