
REGULAMIN  

Serock 2013 

 

I. Sprawy ogólne  

1.Organizatorzy: 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku 

 

2. Celem turnieju jest: 

- popularyzacja badmintona; 

- aktywne spędzenie wolnego czasu przez młodzież w czasie wakacji; 

 

 

II. Zasady uczestnictwa: 

1. Zawodnicy i zawodniczki startują na własną odpowiedzialność.  

2. Po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymują punkty, które będą sumowane. Osoby, które zbiorą najwięcej 

punktów otrzymają nagrody (miejsca 1-3).  

 

Punktacja  

Wygrany mecz 2 pkt 

Przegrana 0 pkt 

 

3.  System rozgrywek każdy z każdym/ przy dużej ilości uczestników będą 2 lub 3 grupy 

 

 

4. Zgłoszenia i uczestnictwo w turnieju. 

- Zgłoszenia w dniu turnieju u organizatora lub wcześniej mailowo biuro@osir.serock.pl 

 

III. Zasady rozgrywek 

1. Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów (przez jednego z zawodników). Set uznaje się za wygrany 

przez gracza który jako pierwszy zdobędzie 15 punktów z wyłączeniem przypadków gdy: 

- punktacja osiąga wynik 14 do 14, w takim przypadku gracz który jako pierwszy zdobył 14 punktów 

decyduje czy gra toczy się do 15 punktów czy też przedłużana jest aż do 17 punktów; 

Tie –break do 10 pkt. 

2. Serw 
Przy serwie obowiązują następujące zasady: 

- osoba serwująca i gracz odbierający stoją po przekątnej w obrębie pola do gry (nie mogą oni dotykać linii 

wyznaczających boisko); 

- lotka podczas serwu (a także podczas gry) może dotknąć siatki 

3. Punktacja może ulec zmianie przy dużej ilości chętnych. 

4. Obowiązują przepisy gry w badmintona. 

 

III. Nagrody 

Najlepsze 3 drużyny otrzymają dyplomy, medale i drobne nagrody rzeczowe.  

 

III. Postanowienia końcowe 

- każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem  

- zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami. 

- przed meczem para ma prawo do krótkiej rozgrzewki na boisku. 

- za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada. 

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i 

zasad gry. 

- w sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.  

- nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją z rozgrywek lub z finału rozgrywek. 

mailto:biuro@osir.serock.pl

