Badminton – regulamin techniczny
I. PROGRAM i SYSTEM ROZGRYWEK
1. Dolnośląska Liga Międzyuczelniana 2020/21 w badmintonie zostanie przeprowadzona w dwóch lub trzech
rzutach przeprowadzonych w formule drużynowej oraz jednym w formule indywidualnej
II. UCZESTNICTWO
1. Zgodnie z Regulaminem Ogólnym DLM.
2. Do turnieju indywidualnego Uczelnia może zgłosić dowolną liczbę zawodników.
3. Do turnieju drużynowego Uczelnia może zgłosić maksymalnie dwie drużyny. Jedna drużyna składa się z
minimum dwóch, a maksimum trzech kobiet oraz minimum dwóch, a maksimum trzech mężczyzn. Zawodnik /
zawodniczka może wystąpić w danym meczu w maksymalnie dwóch grach.
4. Skład zespołu zgłoszony przed zawodami obowiązuje do końca zawodów i nie może być zmieniany ani
uzupełniany.
III. PRZEPISY GRY
1. Turniej indywidualny rozgrywa się systemem pucharowym, do dwóch wygranych setów. Organizator
wybierze sposób przeprowadzenia rozgrywek po zakończeniu procedury przyjmowania zgłoszeń
2. W turnieju drużynowym mecze rozgrywane są systemem grupowo- pucharowym lub pucharowym.
Organizator wybierze sposób przeprowadzenia rozgrywek po zakończeniu procedury przyjmowania zgłoszeń.
3. W turnieju drużynowym obowiązuje standardowa kolejność gier: gra pojedyncza kobiet, pojedyncza
mężczyzn, podwójna kobiet, podwójna mężczyzn, mieszana. W pierwszej fazie zawodów nie mogą trafić na
siebie zespoły z tej samej uczelni.
4. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 21 punktów. Organizator może zmienić punktacje
setów po zakończeniu procedury przyjmowania zgłoszeń.
5. Mecze rozgrywane w fazie grupowej turnieju drużynowego rozstrzygane są we wszystkich 5 grach, mecze
rozgrywane w systemie pucharowym przerywane są po zdobyciu przez jedną z drużyn 3 pkt.
6. Turnieje rozgrywane są lotkami syntetycznymi, które zapewnia organizator zawodów.
7. Zawody będą rozgrywane w oparciu o przepisy PZBad
IV. PUNKTACJA
1.

Punktację indywidualną kobiet i mężczyzn oraz punktację turnieju drużynowego prowadzi się w oparciu o
następującą punktację:
 I miejsce - 100 pkt.
 II miejsce - 90 pkt.
 III miejsce - 82 pkt.
 IV miejsce - 75 pkt.
 V miejsce - 69 pkt.
 VI miejsce - 65 pkt.
 VII miejsce - 61 pkt.




VIII miejsce - 59 pkt.
Każdy kolejny gracz/ zespół zdobywa - 3 punkty mniej.

2. Do klasyfikacji generalnej uczelni liczone będą wyniki 3 najlepszych zawodników/zawodniczek z każdej Uczelni
oraz oraz dwóch najlepszych drużyn.
3. Zawodnicy są rozstawiani wg. wyników poprzedniego turnieju, lub (w przypadku pierwszych zawodów w
oparciu o listę klasyfikacyjną PZBad lub rezultaty ubiegłorocznej rywalizacji DLM w badmintonie). W turnieju
drużynowym rozstawione są dwa zespoły.
4. Funkcję sędziego głównego powierza się organizatorowi zawodów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie rozgrywek.

