
                                                      
 

 

COOLLANG Krakowska Liga Badmintona 

REGULAMIN 

1. ORGANIZATORZY – Krakowski Klub Badmintona OPEN, BadmintonPlayer.pl, Racquet CLUB. 

 

2. TERMINARZ – rozgrywki będą odbywać się w okresie od października 2017 do maja 2018. Dokładny terminarz zostanie 

podany po zamknięciu listy zgłoszeń w dniu 25.09.2017 r. W dniu 30.09.2017 odbędzie się kolejka zerowa służąca do 

stworzenia grup na podstawie umiejętności zawodników, a następnie 11 kolejek eliminacyjnych i 1 kolejka finałowa 

Grand Prix. 

 

3. WPISOWE ZA LIGĘ/OPŁATY ZA KOLEJKĘ – każdy z uczestników ligi zobowiązany jest to wniesienia jednorazowej opłaty 

ligowej w wysokości 50 zł za rozgrywki singlowe oraz 50 zł od pary deblowej/mikstowej przed rozpoczęciem rozgrywek, 

tj. do 25.09.2017 roku. Wpłaty można dokonać gotówką w recepcji Racquet Club lub przelewem na konto: 86 1020 

2892 0000 5602 0362 4376 PKO Bank Polski SA, tytułem: „Rozgrywki ligowe badminton”. Ponadto obowiązuje 

opłata za każdą kolejkę ligową w wysokości 35 zł dla gier singlowych oraz 50 zł za parę dla gier podwójnych, którą należy 

uiścić przed rozpoczęciem gier w dniu rozgrywania kolejki ligowej w recepcji. Uczestnikiem ligi może zostać gracz, który 

uiści wpisowe za ligę do dnia 25.09.2017 roku. 

 

4. KATEGORIE – rozgrywki ligowe rozgrywane są w kategoriach:  

a) SINGIEL PRO - gracze posiadający aktualną licencję zawodniczą PZBad, byli zawodnicy i trenerzy 

b) DEBEL PRO - gracze posiadający aktualną licencję zawodniczą PZBad, byli zawodnicy i trenerzy 

c) SINGIEL OPEN – wszyscy gracze z wyjątkiem zapisanych do kategorii PRO 

d) SINGIEL AMATOR ZAAWANSOWANY - wszyscy gracze z wyjątkiem zapisanych do kategorii PRO 

e) SINGIEL AMATOR POCZĄTKUJĄCY - wszyscy gracze z wyjątkiem zapisanych do kategorii PRO 

f) SINGIEL KOBIET - wszyscy gracze z wyjątkiem zapisanych do kategorii PRO 

g) DEBEL MĘSKI - wszyscy gracze z wyjątkiem zapisanych do kategorii PRO 

h) DEBEL KOBIECY - wszyscy gracze z wyjątkiem zapisanych do kategorii PRO 

i) MIKST - wszyscy gracze z wyjątkiem zapisanych do kategorii PRO 

 

5. ZGŁOSZENIA – zgłoszeń do ligi można dokonywać mailowo na adres recepcja@racquet.pl telefonicznie pod numerem 

(12)2907056 lub osobiście na recepcji klubu, . Możliwe jest zapisanie się do dowolnej ilości kategorii z wyjątkiem graczy 

zapisanych do kategorii SINGIEL PRO i DEBEL PRO. Wszelkie informacje dotyczące rozgrywek ligowych udzielane są 

pod numerem 504 091 568 (Artur Piwowar). 

 

6. NAGRODY – zwycięzca ligi w każdej kategorii singlowej otrzymuje nagrody rzeczowe o wartości 500 zł, a zwycięzcy ligi w 

kategorii gier podwójnych otrzymują nagrody rzeczowe o wartości 600 zł na parę. 

7. W rozgrywkach ligowych mogą brać udział gracze posiadający aktualną licenjcę zawodniczą Polskiego Związku 

Badmintona, byli zawodnicy lub trenerzy, ale wyłącznie w kategorii PRO. 

8. Rozgrywki odbywają się w grupach 4-6 osobowych (zaczynając od grupy 1 (najlepsza), 2, 3, itd.). Wielkość grup, ich 

podział lub połączenie są ustalane przez organizatora po weryfikacji listy zgłoszeń i rozegraniu tzw. kolejki zerowej. 

9. Na początku rozgrywana jest tzw. kolejka zerowa, służąca do stworzenia grup na podstawie umiejętności zawodników. 

10. W COOLLANG Krakowskiej Lidze Badmintona mecze rozgrywane są zgodnie z regulaminem PZBad, systemem każdy z 

każdym do 2 wygranych setów do 15 punktów bez przewag. W kategorii SINGIEL PRO i DEBEL PRO mecze rozgrywane są 

systemem każdy z każdym do 2 wygranych setów do 21 punktów bez przewag. 
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11. O pozycji w grupie decyduje ilość wygranych setów. W przypadku równej ilości wygranych setów o pozycji decydują 

małe zdobyte punkty. Gdy ilość małych zdobytych punktów również jest ta sama to pozycja graczy zależy od wyniku 

meczu rozegranego między tymi osobami. 

12. W każdej rundzie graczom przyznawane są punkty według poniższych tabeli. W przypadku większej ilości zgłoszonych 

uczestników tabela punktowa zostanie zmodyfikowana. 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 

1 600 1 500 1 390 1 290 1 180 

2 583 2 483 2 378 2 273 2 163 

3 567 3 467 3 362 3 260 3 147 

4 550 4 450 4 350 4 247 4 130 

5 537 5 437 5 337 5 232 5 117 

6 525 6 425 6 322 6 218 6 102 

 

13. Po rozegraniu każdej kolejki zawodnicy zajmujący I i II miejsce w swojej grupie awansują grupę wyżej, natomiast 

zawodnicy zajmujący 2 ostatnie miejsca w danej grupie spadają grupę niżej. 

14. Do klasyfikacji końcowej sumowane są punkty ze wszystkich kolejek. 

15. Zawodnicy, którzy będą chcieli się dopisać do ligi po jej rozpoczęciu zaczynają rozgrywki od najniższej grupy lub grupy o 

podobnym poziomie zaawansowania jeśli znajdują się w niej wolne miejsca – decyduje organizator. 

16. Na podstawie rankingu powstanie 8-mio lub 16-osobowa grupa finalistów, grających o zdobycie pierwszego miejsca w 

lidze w rundzie finałowej Grand Prix. 

17. Na wyniki rundy finałowej nie mają wpływu wcześniej zdobywane punkty. 

18. Runda finałowa rozgrywana będzie systemem grupowo-pucharowym do dwóch wygranych setów do 15 pkt. bez 

przewag.  

19. Zawodnicy w rundzie finałowej są rozstawieni według rankingu. 

20. Zawodnicy rozgrywają mecze własnymi lotkami przy zachowaniu pierwszeństwa lotki piórowej. 

21. Każdemu uczestnikowi przysługuje jedna nieobecność podczas rozgrywania kolejek ligowych, tzw. "Pauza". 

Wykorzystanie „Pauzy” spowoduje, że zawodnik nie uzyska ani awansu ani też spadku w danej kolejce ligowej i 

pozostanie w tej samej grupie ligowej. Jednak „Pauza” nie daje punktów do głównej rywalizacji w rankingu. O chęci 

wykorzystania „Pauzy” należy poinformować organizatora do 24 h przed rozegraniem kolejki, w której „Pauza” ma być 

wykorzystana. W przypadku, gdy uczestnik wykorzysta przysługującą mu "Pauzę", a nie pojawi się na kolejnej kolejce 

nie będą przysługiwać mu punkty do ogólnego rankingu oraz spadnie do niższej grupy. 

22. Uczestnik zgłaszając się do COOLLANG Krakowskiej Ligi Badmintona oświadcza, że jest w pełni zdrowy i nie ma 

przeciwwskazań do uprawiania sportu. 

23. Uczestnik bierze udział w COOLLANG Krakowskiej Lidze Badmintona na własną odpowiedzialność. 

24. Uczestnik biorąc udział w COOLLANG Krakowskiej Lidze Badmintona wyraża zgodę na publikowanie zdjęć i filmów ze 

swoim wizerunkiem na portalach społecznościowych oraz na stronach internetowych organizatorów. 

25. Uczestnik zgłaszając się do COOLLANG Krakowskiej Ligi Badmintona wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację swoich 

danych osobowych tj. imię i nazwisko na portalach społecznościowych i stronach internetowych organizatorów. 

26. Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) we własnym zakresie. 

27. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszego regulaminu. 


