
REGULAMIN 
Amatorskiej Ligi Badmintona 

Książenice 2021/2022 
 

 

Strona 1 z 5 

Regulamin Amatorskiej Ligi Badmintona Książenice 2021/2022 (dalej „Regulamin”) określa 
zasady obowiązujące podczas rozgrywek. 

Celem prowadzonych rozgrywek jest: 

1) rywalizacja sportowa połączona z dobrą zabawą; 
2) możliwość spotkania się i rywalizacji zawodników będących na różnych poziomach 

zaawansowania; 
3) promocja badmintona jako dyscypliny sportowej. 

Ilekroć w treści Regulaminu jest mowa o: 

1) Turnieju – należy przez to rozumieć poszczególne rozgrywki w ramach Amatorskiej 
Ligii Badmintona Książenice; 

2) miejscu turnieju – należy przez to rozumieć obiekt sportowy „Strefa Ruchu 
Książenice”, ul. Młodości 6, 05-825 Książenice; 

3) Organizatorze – należy przez to rozumieć Fundację Akademia Sportu Strefa Ruchu 
Książenice, KRS 0000643759; 

4) Sędzi Głównym – należy przez to rozumieć Ninę Żwan, licencja PZBad nr 503; 
5) Uczestniku – należy przez to rozumieć zawodnika lub parę zawodników biorących 

udział w rywalizacji. 

§ 1. Terminarz turniejów 
1. Rozgrywki będą odbywały się w weekend, w miarę możliwości raz w miesiącu, przy czym 

w sobotę rozgrywane będą gry podwójne (miksty i deble), a w niedzielę single. 
2. Terminarz turniejów będzie podawany na bieżąco. 

§ 2. Zgłoszenia 
1. Zgłoszenia uczestnictwa w turnieju przyjmowane są wyłącznie on-line poprzez formularz 

udostępniony na stronie www.strefaruchuksiazenice, w zakładce wydarzenia. 
2. W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy biorący udział w rozgrywkach EKSTRALIGA 

Badmintona w sezonach 2020/2021 oraz 2021/2022 oraz medaliści Mistrzostw Polski 
Seniorów z lat 2020 i 2021 (nie dotyczy kategorii 50+ i starszych). Ostateczną decyzję o 
dopuszczeniu zawodnika do udziału w turnieju podejmuje Organizator po uzgodnieniu z 
Sędzią Głównym turnieju. 

§ 3. Losowanie 
1. Informacje o losowaniu będą zamieszczane na grupie Amatorska Liga Badmintona – 

Książenice na Facebooku. 
2. Wyniki losowania publikowane będą na platformie TournamentTools. 
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§ 4. Opłaty 
1. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest wniesienie opłaty startowej. 
2. Opłatę startową wnosi się przed rozpoczęciem rozgrywek. 

§ 5. Kategorie i system rozgrywek 
1. Rozgrywki w danej kategorii odbędą się tylko jeśli będzie do niej zgłoszonych co 
 najmniej 3 Uczestników. 
2. Harmonogram gier w ramach poszczególnych rozgrywek ustala Sędzia Główny. 
3. Kategorie: 

Singiel open 

1) maksymalna liczba zgłoszeń: 32; 
2) w singlu open mogą brać udział zarówno kobiety jak i mężczyźni; 
3) w przypadku gdy liczba zgłoszeń nie przekroczy 6, będzie obowiązywał system 

każdy z każdym, w pozostałych przypadkach – system grupowo-pucharowy; 
4) z grup do dalszych gier awansują wszyscy, po wyjściu z grupy gramy systemem 

pucharowym. 

Debel 

1) maksymalna liczba zgłoszeń: 16; 
2) w przypadku gdy liczba zgłoszeń nie przekroczy 6, będzie obowiązywał system 

każdy z każdym, w pozostałych przypadkach – system grupowo-pucharowy; 
3) z grup do dalszych gier awansują wszyscy, po wyjściu z grupy gramy systemem 

pucharowym; 
4) w deblu mężczyzn nie mogą startować deble kobiet oraz miksty; 
5) Organizator uprawniony jest do podziału niniejszej kategorii na dwie grupy (A i B). 

 

Mikst 

1) maksymalna liczba zgłoszeń: 24; 
2) w przypadku gdy liczba zgłoszeń nie przekroczy 6, będzie obowiązywał system 

każdy z każdym, w pozostałych przypadkach – system grupowo-pucharowy; 
3) z grup do dalszych gier awansują wszyscy, po wyjściu z grupy gramy systemem 

pucharowym; 
4) Organizator uprawniony jest do podziału niniejszej kategorii na dwie grupy (A i B). 

 

Singiel challenger 

1) maksymalna liczba zgłoszeń: 16; 
2) kategoria stworzona dla osób początkujących, rozpoczynających swoją przygodę z 

badmintonem; 
3) w singlu challenger mogą brać udział zarówno kobiety jak i mężczyźni,  
4) w przypadku gdy liczba zgłoszeń nie przekroczy 6, będzie obowiązywał system 

każdy z każdym, w pozostałych przypadkach – system grupowo-pucharowy; 
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5) z grup do dalszych gier awansują wszyscy, po wyjściu z grupy gramy systemem 
pucharowym. 

Mikst challenger 

1) maksymalna liczba zgłoszeń: 16; 
2) kategoria stworzona dla osób początkujących, rozpoczynających swoją przygodę z 

badmintonem; 
3) w przypadku gdy liczba zgłoszeń nie przekroczy 6, będzie obowiązywał system 

każdy z każdym, w pozostałych przypadkach – system grupowo-pucharowy; 
4) z grup do dalszych gier awansują wszyscy, po wyjściu z grupy gramy systemem 

pucharowym. 

§ 6. Zasady rozgrywania meczów 
1. Mecze rozgrywane są według regulaminu PZBad. 
2. Mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów, do 15 punktów z dwoma punktami 

przewagi (21 punkt kończy set). 
3. Kwestie sporne rozstrzygane są przez Uczestników, w razie wątpliwości można zgłosić 

się do Sędziego Głównego. W przypadku, gdy Uczestnicy nie mogą dojść do 
porozumienia i odmawiają dalszej gry, Sędzia może zakończyć mecz i przyznać walkower 
jednemu z Uczestników po rzucie monetą. 

4. Pierwszeństwo mają lotki piórowe. W przypadku braku zgody między Uczestnikami co 
do marki lub rodzaju lotek, decyduje kolejność przyjęta przez PZBad. 

5. Lotki zapewniają Uczestnicy. Jeśli Uczestnik nie będzie miał lotek piórowych, wówczas 
zobowiązuje się kupić lotki u Organizatora lub od przeciwnika, jeśli ten wyrazi na to 
zgodę. 

6. O kolejności miejsc w grupie decyduje liczba wygranych meczów, następnie liczba 
wygranych setów, a gdy liczba wygranych setów będzie taka sama, wówczas różnica 
małych punktów. 

§ 7. Rezygnacja z udziału w turnieju, spóźnienia, nieobecności 
1. Uczestnik turnieju jest zobowiązany do poinformowania Sędziego Głównego o swojej 

nieobecności na turnieju. 
2. Dopuszczalne jest maksymalnie 30 minutowe spóźnienie. Po tym czasie, za każde 

rozpoczęte kolejne 15 minut spóźnienia Sędzia Główny będzie przyznawał walkower 
Uczestnikom obecnym, w kolejności w jakiej są na liście w systemie TournamentTools. 
O ewentualnych zmianach w harmonogramie decyduje Sędzia Główny mając na uwadze 
sprawny przebieg rozgrywek. 

3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w turnieju najpóźniej do upływu terminu 
zakończenia zgłoszeń. 

4. W przypadku późniejszej rezygnacji Uczestnik pozostaje na liście Uczestników i 
przegrywa wszystkie mecze walkowerem.  

5. W przypadku nieobecności na turnieju Uczestnik nie otrzymuje punktów. 
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§ 8. Rankingi i punktacja 
1. Ranking punktowy prowadzony będzie dla każdej kategorii oddzielnie. 
2. Ranking gier pojedynczych będzie tworzony na podstawie punktów indywidualnych. 
3. Ranking gier podwójnych będzie tworzony na podstawie sumy punktów indywidualnych 

obu zawodników z pary.  
4. W rankingu gier podwójnych punkty indywidualne są przypisane danemu zawodnikowi 

niezależnie od tego w jakiej parze zostały zdobyte.  
5. Po każdym turnieju ranking będzie przeliczony na nowo dla wszystkich Uczestników. 

W rankingu gier podwójnych punkty indywidualne danego zawodnika wliczone będą w 
punktację każdej pary w której grał. 

6. Przed rundą finałową, z planowanych 9 turniejów, punktacja do rankingu będzie liczona 
z 8 turniejów (dla osób, które wezmą udział we wszystkich 9 będzie liczone najlepsze 8 
wyników). Punkty z rundy finałowej zostaną dodane do rankingów po jej rozegraniu. 

7. Punktacja do rankingu indywidualnego: 
1 miejsce:  100 pkt 
2 miejsce:  90 pkt 
3 miejsce:  80 pkt 
4 miejsce:  75 pkt 
5 miejsce:  70 pkt 
6 miejsce:  65 pkt 
7 miejsce:  60 pkt 
8 miejsce:  55 pkt 
9 miejsce:  50 pkt 
10 miejsce:  45 pkt 
11 miejsce:  40 pkt 
12 miejsce:  38 pkt 
13 miejsce:  36 pkt 
14 miejsce:  34 pkt 
15 miejsce:  32 pkt 
16 miejsce:  30 pkt  
 

17 miejsce:  28 pkt 
18 miejsce:  26 pkt 
19 miejsce:  24 pkt 
20 miejsce:  22 pkt 
21 miejsce:  20 pkt 
22 miejsce:  18 pkt 
23 miejsce:  16 pkt 
24 miejsce:  14 pkt 
25 miejsce:  12 pkt 
26 miejsce:  11 pkt 
27 miejsce:  10 pkt 
28 miejsce:  9 pkt 
29 miejsce:  8 pkt 
30 miejsce:  7 pkt 
31 miejsce:  6 pkt 
32 miejsce:  5 pkt 
 

§ 9. Rozgrywki finałowe 
1. Ostatni turniej z cyklu będzie finałem ligi. Możliwość zagrania w rundzie finałowej będzie 

miała pierwsza 16 Uczestników Singla Open oraz pierwsza 8 Uczestników z pozostałych 
kategorii, którzy po poprzednich turniejach w cyklu uzyskali miejsca w czołówce w 
rankingach swoich kategorii. 

2. W przypadku zgłoszonej wcześniej nieobecności Uczestnika do finału kwalifikuje się 
następny Uczestnik z rankingu (w parach finałowych nie ma możliwości zamiany 
partnerów). 

3. W finale gier podwójnych będą mogły wystąpić pary, które rozegrały wspólnie co 
najmniej dwa turnieje w cyklu. 

4. W finale obowiązuje system pucharowy z meczami o każde miejsce.  
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5. Finał jest klasyfikowany do rankingów ogólnych w poszczególnych kategoriach tak samo, 
jak pozostałe turnieje. 

§ 10. Odpowiedzialność 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje odniesione podczas turnieju. 
2. Uczestnik zapisuje się na turniej świadom swojego stanu zdrowia oraz swoich możliwości 

fizycznych. 
3. Organizator nie ma obowiązku zapewnienia materiałów medycznych. 

§ 11. Postanowienia końcowe 
1. Zgłoszenie udziału w turnieju jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. 
2. Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku 

Uczestnika. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek regulaminu. 
4. W sytuacjach spornych i nieujętych przez powyższy regulamin interpretacja należy do 

Sędziego Głównego. Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 
 
 

Ochrona danych osobowych 
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice, KRS 0000643759. 
1. Podstawę przetwarzania danych osobowych Zawodników stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy 

(akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w turnieju stanowi zawarcie umowy) oraz  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – 
dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

2. Dane osobowe zawodników turnieju będą przetwarzane w celu realizacji umowy tj. dla potrzeb organizacji, 
przygotowania, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. Przetwarzanie 
obejmuje również komunikację z zawodnikiem poprzez wysyłanie wiadomości email, kontakt telefoniczny lub sms pod 
adresy lub numery zawodnika podane podczas zgłoszenia. 

3. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, 
w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć i uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki 
publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów. 

4. Podanie danych osobowych o których mowa w ust. 2 i ust. 3 oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 
lecz z uwagi na specyfikę celu realizacji umowy ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie bądź upublicznienie 
wizerunku zawodnika uniemożliwia start w zawodach. 

5. Zawodnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia 
przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, w tym również w postaci wizerunku w 
dowolnym momencie, f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych 
przez Administratora. 

6. Realizacja uprawnień wynikających z pkt. 5, może odbywać się poprzez pisemne wskazanie naruszeń oraz określenie 
swoich żądań przesłane na adres korespondencyjny Administratora, lub na adres e-mail: alb@strefaruchuksiazenice.pl. 

7. Administrator nie będzie przekazywał danych podmiotom trzecim, chyba że ich udostępnienie będzie niezbędne w celu 
prawidłowej realizacji umowy, bądź przekazywanie danych będzie oparte na zgodzie zawodnika lub na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 

8. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, 
zniszczeniem oraz nieuprawnioną modyfikacją. 


