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REGULAMIN 

DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW W BADMINTONIE 
LICEALIADA 

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez 

system rejestracji szkół srs.szs.pl 

 
1. Data i miejsce  

23.10.2017r. (poniedziałek) – WERYFIKACJA – 10.30. ZAWODY – godz. 11.00 – 

Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 

64–100 Leszno, ul. Narutowicza 74 A. 

 

2. Uczestnictwo  

W mistrzostwach startuje młodzież urodzona w roku 1998 i młodsza, posiadająca 

ważną legitymację szkolną. Reprezentacja szkoły składa się z 2 dziewcząt lub/i 2 

chłopców + jeden zawodnik rezerwowy.  

Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV/5 regulaminu ogólnego LIMS 

2017/2018.  

W mistrzostwach miast i gmin startują reprezentacje wszystkich szkół wg ustaleń 

organizatorów.  

W mistrzostwach powiatów startują najlepsze szkoły z mistrzostw miast i gmin wg 

ustaleń organizatorów.  

W zawodach rejonowych (strefowych) startuje 1 najlepsza szkoła z mistrzostw 

powiatów, z Miasta Poznań 2. 

Przed każdymi zawodami odbywa się weryfikacja zawodników.  

 

3. Sposób przeprowadzenia mistrzostw  

Mistrzostwa przeprowadzone zostaną zgodnie z ogólnym regulaminem LIMS 

2017/2018 i przepisami PZBad. System zawodów zależny jest od ilości 

uczestniczących zespołów i ustalają go bezpośredni organizatorzy. 
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W meczach między szkołami:  

- każda ze szkół bezpośrednio przed meczem z inną szkołą, zgłasza sędziemu 

głównemu kolejność siły zawodników. A-X pierwsza rakieta, B-Y druga rakieta, C-Z 

trzecia rakieta. Zawodnicy C-Z są zawodnikami rezerwowymi. Zawodnik rezerwowy 

w ramach meczu między szkołami może wejść na boisko tylko i wyłącznie wtedy, gdy 

jeden z zawodników grających ulegnie kontuzji. Zawodnik kontuzjowany, który 

skreczuje swój pojedynek w tym dniu nie ma prawa powrócić do gry. Zawodnik 

rezerwowy zastępuje go we wszystkich pozostałych meczach. W pojedynku dwóch 

szkół kolejność gier jest następująca:  

I RZUT   A-X     B-Y,  

II RZUT    gra podwójna,  

III RZUT   A-Y     B-X.  

W turniejach:  

- drużyna składa się z 3 zawodników/- czek, rozstawionych na każdy mecz wg 

zasady jw.  

 

4. Zgłoszenia  

Swój udział w zawodach Szkoły zgłaszają za pośrednictwem systemu srs.szs.pl 

Bramka zgłoszeniowa zamyka się 17.10.2017r.  

 

5. Nagrody  

Najlepszy zespół otrzymuje puchar.  

Zawodnicy 1 - 3 otrzymają medale.  

Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy. 

 

6. Koordynator – Mariusz Rakowicz – tel. 609538334 


