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Regulamin Konkurencji 
 

BADMINTON 
 

1. Regulamin określa zasady organizacji, prowadzenia i uczestnictwa w konkurencji Badminton 
rozgrywanej w ramach 30 Spartakiady Pracowników Wodociągów i kanalizacji im. Tadeusza 
jakubowskiego organizowanej w Poznaniu w dniach 26-28 sierpnia 2022r. 

2. Zawodnicy startują na podstawie ustalonej wcześniej listy startowej zgodnej ze zgłoszeniami 
dokonanymi przez Kierownika Reprezentacji. Lista Startowa Konkurencji będzie dostępna najpóźniej 
6 maja 2020 r na stronie Spartakiady w zakładce Konkurencje.  

3. Warunkiem dopuszczenia Drużyny do rywalizacji jest zgłoszenie się jej w pełnym składzie na 20 
minut przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia Konkurencji w miejscu jej rozgrywania. 

4. Konkurencja jest zaliczana do Klasyfikacji Generalnej Spartakiady, a ilość uzyskanych punktów z tytułu 
zajętego w niej miejsca określa Regulamin Spartakiady. 

5. W turnieju biorą udział drużyny mikstowe 2 – osobowe. Drużynę stanowi 1 mężczyzna + 1 kobieta. 
6. Boisko: jest w kształcie prostokąta o wymiarach 13,40 na 6,10 metra.  

Przez środek boiska przebiega siatka zawieszona na słupkach. Słupki maja wysokość 155 cm. 
Siatka o wymiarach 76 cm (szerokość) na 610 cm (długość).  

7. Punktacja podczas gry 
Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów. Set uznaje się za wygrany przez drużynę, która jako 

pierwsza zdobędzie 15 punktów Drużyna zdobywa punkt tylko po własnym serwie. 
8. 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); 
- serwujący nie może oderwać stóp od boiska podczas serwu; 
- lotka, podczas wykonywania serwu, znajduje się poniżej tali gracza serwującego; 
- rakieta serwującego musi się podczas serwu znajdować poniżej dłoni gracza; 
- lotka podczas serwu (a także podczas gry) może dotknąć siatki. 

9. Zasady miksta: Serw przy rozpoczęciu seta i każdorazowo gdy drużyna staje się serwująca 
wykonywany jest z prawej stron boiska. 

10. Odbierać serw może tylko gracz stojący po przekątnej do serwującego (jeśli uczyni to jego partner 
następuje zdobycie punktu przez zespół serwujący). 

11. Po udanym odebraniu serwu lotka jest odbijania przez strony na przemiennie przez któregokolwiek 
z graczy drużyny. 

12. Gdy odbierający popełni błąd to strona serwująca zdobywa punkt i kolejny serw wykonuje ten sam 
zawodnik z przeciwnego pola serwowego. 

13. Żaden zawodnik nie może serwować poza kolejnością lub odbierać dwa następujące po sobie serwy 
w tym samym secie. 

14. Zawody toczone są do dwóch wygranych setów. Drużyna wygrywa seta, jeśli zdobędzie co najmniej 
15 punktów i ma co najmniej 2 punkty przewagi nad przeciwnikiem. 

15. Trzeci – rozstrzygający set rozgrywany jest do uzyskania co najmniej 5 punktów i co najmniej 2 
punktów przewagi. 

16. System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeniowej podczas spotkania 
kierowników w Poznaniu w maju 2020 roku. 

17. W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia i Kierownik 
Konkurencji. Ewentualne protesty mogą być zgłaszane zgodnie Regulaminem Spartakiady. 
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18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu konkurencji o czym 
niezwłocznie powiadomi jej uczestników poprzez stronę spartakiady, komunikaty słowne, 
przekazanie informacji Kierownikom Reprezentacji. 

 


