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AMATORSKIE MISTRZOSTWA RUDY 
ŚLĄSKIEJ W BADMINTONIE – 2018 

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej  zaprasza na: 

 

VII AMATORSKIE MISTRZOSTWA RUDY ŚLĄSKIEJ W BADMINTONIE 

które odbędą się 13 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz.18.00 w Hali Sportowej MOSiR 

w Rudzie  Śląskiej – Halembie przy ul. Kłodnickiej 95. 

Udział w turnieju jest bezpłatny, kategoria wiekowa - otwarta (dla wszystkich). Celem 

zawodów jest popularyzacja amatorskiego badmintona, szczególnie wśród młodzieży.  

 

Regulamin VII Amatorskiego Turnieju Badmintona o mistrzostwo Rudy 

Śląskiej 
 

Organizator : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej. 

 

Termin i miejsce :  

 

Turniej odbędzie się w piątek 13 kwietnia 2018 r. w hali sportowej MOSiR w Rudzie  

Śląskiej – Halembie przy ul. Kłodnickiej 95 

Początek zawodów o godz. 18.00 

Uczestnictwo : 

1. W turnieju mogą brać udział osoby zamieszkałe lub pracujące (uczące się) na terenie 

Rudy Śląskiej  
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2. W zawodach mogą brać udział osoby, które nie były sklasyfikowane w rankingu 

Polskiego Związku Badmintona. 

3. Uczestnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są posiadać pisemną zgodę rodziców 

4. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań 

lekarskich. 

5. Każdy uczestnik turnieju powinien posiadać własną rakietę. Organizator zapewnia 

lotki. 

6. W zależności od liczby uczestników Organizator zastrzega sobie możliwość podziału 

startujących na kategorie wiekowe i płeć (w przypadku zgłoszenia się co najmniej 3 kobiet) 

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na sali lub w szatniach. 

8. Zawodników obowiązuje strój sportowy i obuwie zmienne nie rysujące powierzchni. 

 

System rozgrywek : 

 

1. W zależności od liczby uczestników turniej rozgrywany będzie systemem 

pucharowym lub grupowo-pucharowym. 

2. Losowanie par turniejowych lub podział na grupy przeprowadza Organizator w dniu 

zawodów. Losowanie odbędzie się o godz. 18.00 w dniu zawodów. Brak zawodnika na 

losowaniu jest równoznaczne z niedopuszczeniem go do rozgrywek. Organizator zastrzega 

sobie prawo do rozstawienia zawodników przed losowaniem. 

3. Obowiązują zasady gry zgodne z przepisami PZB. 

4. W przypadku większej liczby uczestników Organizator może  skrócić sety do 15 

(kończący 16) lub 11 punktów (kończący 12) lub rozegranie tylko jednego seta do 21 

(kończący 30) 

5. W przypadku rozgrywek w grupach końcową kolejność ustala się na podstawie 

następujących kryteriów: 

- liczba wygranych meczów 

- liczba wygranych i straconych setów 

- wynik bezpośredniego pojedynku. 

- małe punkty 

 

6.  Organizator nie przewiduje wystawienia sędziów. Punkty liczą sobie zawodnicy. 
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Nagrody : 

Dyplomy za zdobycie miejsc 1-3. Puchar za I miejsce. 

 

Zapisy : 

 

1. Zgłoszenia przyjmowane  są elektronicznie na adres rkgdamian@poczta.onet.pl lub 

telefonicznie: 666 252 914 

2. Zapisy trwają do 11 kwietnia 2018. W przypadku większej liczby chętnych lista może być 

zamknięta wcześniej. 

3. Zapisanie się na zawody jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

Inne postanowienia : 

 

1. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega sobie Organizator – MOSiR 

w Rudzie  Śląskiej 

2. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują Organizatorzy. 

Decyzje są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

3. Informacje dot. tego turnieju oraz innych rozgrywek badmintonowych  ukazywać się 

będą na stronach http://mosir.rsl.pl/  oraz http://nocek.pl 

 

 

 


