
Regulamin XI Otwartych Mistrzostw Ząbkowic Śląskich 
w Badmintona 

1.Organizator: 

- Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. 

- Gmina Ząbkowice Śląskie. 

2.Termin i miejsce: 

Turniej odbędzie się w sobotę 15.04.2023 w Hali Słonecznej przy ulicy Powstańców Warszawy 8i 

w Ząbkowicach Śląskich. Zapisy zakończą się dnia 11.04.2023. 

Harmonogram turnieju: 

godz. 9.45 oficjalne otwarcie turnieju 

godz. 10.00 rozpoczęcie turnieju w poszczególnych kategoriach 

od godz. 13.00 – grill dla zawodników turnieju 

godz. 18.00- 19.00 wręczenie nagród, zakończenie turnieju 

3.Cel: 

Celem Turnieju jest upowszechnienie zdrowego stylu życia, popularyzowanie olimpijskiej dyscypliny 

sportowej oraz ukazanie badmintona jako sportu przyjaznego i dostępnego w każdym wieku, jako  

dyscypliny dla wszystkich. 

4.Uczestnictwo: 

- Zawodnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są posiadać pisemną zgodę rodziców na udział 

w Otwartych Mistrzostwach Ząbkowic Śląskich w Badmintona 2023. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne 

uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność. 

- Każdy uczestnik powinien posiadać rakietę do gry w badmintona. Organizator zapewnia lotki do gry 

Yonex Mavis 2000. 

- Organizator ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy są pod wpływem alkoholu lub innych 

używek oraz zawodników, którzy swoją grą lub zachowaniem stanowią zagrożenie dla innych. 

- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zgubione na hali podczas turnieju. 

5.System rozgrywek: 

Turniej odbędzie się w następujących kategoriach: 

gra pojedyncza kobiet Open, 

gra pojedyncza mężczyzn Open, 

gra pojedyncza +40 mężczyzn (zawodnicy urodzeni w 1983 roku i starsi), minimum 4 zawodników, 

gra pojedyncza +50 mężczyzn (zawodnicy urodzeni w 1973 roku i starsi), minimum 4 zawodników, 

gra podwójna Open mężczyzn (minimum 3 pary), 

gra podwójna Open kobiet (minimum 3 pary), 



 

gra mieszana Open (minimum 3 pary), 

gra pojedyncza najlepszy Ząbkowiczanin (zawodnicy z Gminy Ząbkowice Śląskie), minimum 4 

zawodników 

gra pojedyncza najlepsza Ząbkowiczanka (zawodniczki z Gminy Ząbkowice Śląskie), minimum 4 

zawodniczki 

 

Zawodnicy mogą zagrać max. w dwóch wybranych przez siebie kategoriach.  

- w zależności od ilości zgłoszonych zawodników turniej rozgrywany będzie systemem grupowym lub 

pucharowym lub grupowo-pucharowym. Organizator zastrzega sobie możliwość rozstawienia 

zawodników na podstawie turnieju z roku 2022, 

- mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów do 21 punktów (do dwóch punktów przewagi).  

Tie-break rozgrywany jest do 15 punktów (wygrywa strona, która pierwsza zdobędzie 15 punktów), 

- zawodnik starszy może grać w kategorii młodszej, 

- w przypadku bardzo dużej ilości zawodników Organizator może w początkowej fazie turnieju skrócić 

sety do 15 punktów, 

- obowiązują zasady zgodne z przepisami PZB, 

- w przypadku rozgrywek w grupach, końcową kolejność ustala się na podstawie następujących 

kryteriów: 

- liczba wygranych meczów, 

- liczba wygranych setów, 

- wynik bezpośredniego pojedynku, 

- liczba zdobytych małych punktów, 

- liczba straconych małych punktów. 

6.Wpisowe: 

- jedna kategoria – 60 zł 

- dwie kategorie – 100 zł 

- wpisowe należy wpłacić na konto Ząbkowickiego Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. nr 08 9533 

0004 2001 0019 1779 0001 w Banku Spółdzielczym 

- w tytule przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko zawodnika oraz opłacane kategorie 

- w ramach wpisowego zorganizowany zostanie grill dla uczestników turnieju 

7.Sędziowie: 

Organizator nie przewiduje wystawienia sędziów lotkowych, serwisowych i liniowych. Zawodnicy 

grający mecz, sędziują spotkanie sami. Nad całością wszystkich meczów będzie czuwał sędzia główny 

zawodów, którego decyzja jest ostateczna. 

8.Nagrody: 



Zdobywcy miejsc 1-3 otrzymają puchary. W kategoriach: Open Mężczyzn, Open Kobiet oraz Najlepszy 

Ząbkowiczanin i Najlepsza Ząbkowiczanka przewidziane są nagrody finansowe (miejsca 1-3). 

W pozostałych kategoriach przyznane zostaną nagrody rzeczowe. 

 

9.Zapisy: 

- Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie elektronicznie na adres: a.pawlicka@centrumsportu.com.pl 

do dnia 11.04.2023. Zgłoszenia w dniu zawodów nie będą przyjmowane. 

- Zawodnicy zgłaszający się do turnieju powinni podać w mailu: imię i nazwisko, datę urodzenia, 

kategorie, partnera do gry podwójnej oraz telefon kontaktowy. 

- Za prawidłowe zapisanie się do turnieju uznaje się zgłoszenie na podany wyżej adres e-mail, 

otrzymanie maila zwrotnego z informacją o przyjęciu zgłoszenia oraz dokonanie opłaty startowej do 

dnia 11.04.2023 (liczy się data wpływu na konto). 

- Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

Tel. kontaktowy: 691 063 182 – Aleksandra Pawlicka; 781 363 936 – Patryk Sobór 

Inne postanowienia: 

W sprawach spornych lub nieobjętych  regulaminem decyduje Organizator. Decyzje Organizatora są 

ostateczne. 


