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BADMINTON – AMP 2013/14 – Regulamin techniczny 

 

I. PROGRAM ZAWODÓW 

1. Akademickie Mistrzostwa Polski w badmintonie zostaną przeprowadzone systemem eliminacyjnym opartym na  2 etapach: 

I etap – półfinał rozgrywany w dwóch strefach. 

a. wprowadza się podział Polski na 2 strefy: 

� Strefa A – Północ (województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko–pomorskie, warmińsko–mazurskie, 

podlaskie, wielkopolskie, mazowieckie i łódzkie); 

� Strefa B – Południe (województwa: świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, lubelskie, śląskie, opolskie, 

dolnośląskie i lubuskie); 

b. rozgrywki w każdym półfinale prowadzone będą w 2 fazach: grupowej i pucharowej; 

c. Z każdych eliminacji strefowych do finału awansuje 8 uczelni. 

II etap - finał ogólnopolski.  

2. Standardowa kolejność gier: pojedyncza kobiet I, pojedyncza mężczyzn I, podwójna kobiet, podwójna mężczyzn, mieszana, 

pojedyncza kobiet II, pojedyncza mężczyzn II. Za zgodą obu stron sędzia może zmienić standardową kolejność gier. 

3. W fazie pucharowej mecz zostaje przerwany po osiągnięciu przez jedną ze stron 4 pkt. 

4. System rozgrywania Mistrzostw (na każdym etapie), będzie dopasowany do liczby startujących zespołów. W eliminacjach 

strefowych obowiązuje rozstawienie wg klasyfikacji poprzednich Mistrzostw. W finale ogólnopolskim obowiązuje 

rozstawienie 8 uczelni na podstawie kolejności pierwszych 4 miejsc w obu eliminacjach strefowych. Pozostałe 8 uczelni 

podlega rozstawieniu strefowemu, tak by połowę każdej grupy stanowiły drużyny z tej samej strefy. 

 

II. UCZESTNICTWO 

1. Uczelnia ma prawo wystawienia drużyny w składzie: 5 kobiet i 5 mężczyzn. W skład ekipy mogą również wchodzić trener  

i kierownik.  

2. Reprezentacja uczelni, aby mogła przystąpić do meczu musi być w składzie nie mniejszym niż 3 kobiety i 3 mężczyzn. 

3. Każdy z zawodników /-czek/ może w jednym meczu wystąpić w 2 grach. 

 

III. PUNKTACJA 

Zgodnie z przepisami i regulaminem PZBad. 

 

IV. UWAGI KOŃCOWE 

1. W celu wyłonienia indywidualnego Mistrza może być rozegrany turniej dla kobiet i mężczyzn, poza klasyfikacją.  

2. Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Badmintona z uwzględnieniem zapisów niniejszego regulaminu 

technicznego.  


