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Regulamin turnieju badmintona Strefa Badmintona w ramach XVI 

Międzynarodowych Zawodów Balonowych w Nałęczowie 07.08-08.08.2021 

1. Organizatorami turnieju są: UKS Badminton Puławy, We Form. 

2. Miejsce: Park Zdrojowy w Nałęczowie. 

3. Termin: 07.08.2021 (sobota) i 08.08.2021 (niedziela) 

4. Zgłoszenia: przed rozpoczęciem danej konkurencji - stolik sędziów. 

5. Harmonogram: 

Sobota 

7 sierpnia 2021, godziny: 15:00 - 20:00 

15:00 - 16:00 - trenig dla początkujących 

16:00 - 17:30 - zabawy i gry dla dzieci 

17:30 - 20:00 - Otwarty Turniej Badmintona 

Niedziela 

8 sierpnia 2021, godziny: 12:00 - 17:00 

12:00 - 13:00 - trenig dla początkujących 

13:00 - 15:00 - zabawy i gry dla dzieci 

15:00 - 17:00 - Otwarty Turniej Badmintona 

6. System rozgrywek zostanie podany w dniu zawodów. 

7. Kategorie: 

- Dzieci do 6 lat - gry zręcznościowe. 

- Dzieci do 9 lat. 

- Dziewczyny do 13 lat 

- Chłopcy do 13 lat 

- Dziewczyny do 18 lat 

- Chłopcy do 18 lat 

- Kobiety 18+ 

- Mężczyźni 18+ 

Poniżej 5 osób startujących organizator może połączyć kategorie. 

8. Opłata startowa: 0 zł 
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9. Sprawy techniczne: 

- Organizator zapewnia lotki nylonowe.  

- 3 korty. Nawierzchnia trawiasta. 

- Zawodników obowiązuje strój sportowy. 

10. Dokumenty. Zawodnik podpisując listę startową potwierdza, że akceptuje regulamin i nie ma 

żadnych przeciwwskazań lekarskich do uprawiania dyscypliny badminton. Zawodnicy biorą udział 

w zawodach na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana pisemna 

zgoda rodzica/opiekuna prawnego. 

11. Nagrody: za miejsca 1-3 nagrody rzeczowe, inne według możliwość organizatorów. 

12. Przepisy gry - uproszczone. 

a. Przed meczem następuje losowanie serwującego i strony boiska. 

b. Podczas serwu lotka musi się znajdować poniżej talii. Głowica rakiety poniżej uchwytu. Ruch 

rakiety do przodu nie może być zatrzymywany i wznawiany. 

c. Gdy lotka dotknie siatki gra toczy się dalej. 

d. Podczas serwisu lotka nie może dotknąć pola martwego, później gra toczy się na całym boisku. 

e. Gdy lotka dotknie korkiem linii boiska odbijający zdobywa punkt. 

f. Lotka nie może dotknąć ciała i ubioru zawodnika. 

g. Rakieta oraz zawodnik nie może dotknąć siatki. 

h. Zawodnik, który zdobędzie punkt serwuje 

i. Sytuacje sporne rozstrzyga sędzia główny turnieju, decyzje te są ostateczne. 


