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REGULAMIN 
Liga Badmintona Powiatu Sochaczewskiego 

(zwana dalej LBPS) 
Sezon VI JESIEŃ – ZIMA – WIOSNA 2018/2019 r. 

 

 

1. Organizator: 
a) Stowarzyszenie „Przez Sport w Przyszłość” 
b) Starostwo Powiatowe w Sochaczewie 

 

2. Współorganizator: 
a) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie 
b) Badminton Sochaczew 
 

3. Cele: 
a) Popularyzacja gry w badmintona na terenie powiatu sochaczewskiego 

b) Tworzenie możliwości bezpośredniej rywalizacji. 
c) Integracja młodzieży i dorosłych w powiecie. 
d) Badminton jako sposób aktywnego spędzania wolnego czasu połączonego z rywalizacją 

e) Wyłonienie najlepszych badmintonistów w powiecie sochaczewskim. 
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4. Termin i miejsce: 
a) Start - sobota 08.09.2018 r. godzina 16.00 (termin może ulec zmianie o czy będziemy informować na bieżąco) 

b) Zakończenie – koniec kwietnia 2019 r.  
c) Sala sportowa ZS RCKU w Sochaczewie (Ogrodnik) wejście od strony Szkoły Muzycznej 

5. Kategorie ligi: 
a) Liga Kobiet 

b) Super Liga Męska  

c) Liga OPEN  

d) Liga Debel OPEN 

 

6. System rozgrywek: 
a) System gry: runda jesienno-zimowa, oraz runda zimowo-wiosenna. W każdej z rund mecze rozgrywane są systemem 

„każdy z każdym” - mecz i rewanż. Co dwa tygodnie w soboty każdy zawodnik gra dwa mecze danego dnia (zobacz 

planowany kalendarz rozgrywek w sezonie 18/19) 

b) Zwycięzca losowania przed meczem wybiera serw, odbiór lub stronę boiska. Przeciwnik korzysta z pozostałej 

możliwości wyboru (np. jeśli zwycięzca losowania wybrał serw, to przeciwnik wybierze stronę). Na początku II i 

III seta serw przysługuje zwycięzcą poprzedniego seta. 

c) Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów – set I i II wygrywa zawodnik, który pierwszy uzyska 21 punktów 

z różnicą minimum 2 punktów. Gdy się to nie udaje żadnej ze stron, decyduje zdobycie 30 punktu. Set III wygrywa 

zawodnik, który pierwszy uzyska 15 punktów z różnicą minimum 2 punktów. Gdy się to nie udaje żadnej ze stron, 

decyduje zdobycie 21 punktu.  

d) Po zakończeniu I i II seta, zawodnicy zmieniają strony kortu. - W secie III, zmiana kortów następuje po uzyskaniu 

8-go punktu przez jednego z zawodników. 

e) Przed II i III setem oraz w secie I i II po zdobyciu 11 punktu a w secie III po zdobyciu 8 punktów, przysługuje 

2 minutowa przerwa techniczna. 

f) Rozgrywki odbywają się zgodnie z przepisami PZBad. 

g) Jeden zawodnik może brać udział tylko i wyłącznie w 1 lidze. Podczas sezonu nie można zmieniać Ligi. 

h) Punktacja do tabeli: 

o - za zwycięstwo 2:0 w setach, zwycięzca otrzymuje 3 punkty, przegrany 0 punktów. 

o - za zwycięstwo  2:1 w setach, zwycięzca otrzymuje 2 punkty, przegrany 1 punkt . 

i) Ligę wygrywa zawodnik, który po rozegraniu wszystkich kolejek zdobędzie największą liczbę punktów. W 

przypadku takiej samej liczby punktów zdobytych przez zawodników decydują bezpośrednie pojedynki między 

nimi, jeżeli bezpośrednie pojedynki nie wyłonią zwycięzcy decydują małe punkty tylko i wyłącznie z rozegranych 

meczy zawodników najbardziej zainteresowanych. 

j) W VI sezonie ILBPS dla SUPER LIGI MĘSKIEJ obowiązują „lotki piórowe jednostronnie finansowane”. Oznacza 

to, że jeżeli jeden z zainteresowanych zawodników będzie chciał zagrać lotką piórową, ma ona pierwszeństwo 

przed lotką nylonową. Stwierdzenie „jednostronnie finansowana” oznacza, że jeżeli zawodnik chce grać lotkę 

piórową, sam ją finansuje i  nie ma prawa żądać zwrotu lotek lub pokrycia finansowego za zużyte lotki. Innymi 

słowy, chcesz grać piórem, możesz grać o ile sam go sfinansujesz. Nie chcesz komuś finansować przyjemności 

grania piórem zawsze możecie dalej grać lotką nylonowa Victor Gold 2000 żółte, które w dalszym ciągu będzie 

dostępna dla wszystkich graczy ligi. W razie sporu, gdy obydwaj zawodnicy chcą zagrać „swoimi” lotkami 

piórowymi, decyduje ranking – tzn która lotka plasuje się wyżej w tym rankingu tą zainteresowani  gracze muszą 

rozegrać ten mecz. Ranking lotek dostępny jest na stronie internetowej PZBad. Dla pozostałych LIG nadal 

obowiązują lotki nylonowe Victor Gold 2000 żółte, ale jest możliwość gry lotką piórową jeżeli zainteresowani 

zawodnicy wyrażą na to chęć, oraz jak w przypadku SUPER LIGI MĘSKIEJ sami je sfinansują. 

k) Lotki do treningów (np. czwartek) każdy z zawodników organizuje we własnym zakresie. 

l) Każda z lig ma swojego opiekuna, który będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek oraz systemem 

przeprowadzania meczy w danej lidze. Organizator wskazuje osoby, które będą opiekunami lig 

m) W przypadku kiedy zawodnik nie będzie mógł stawić się na mecz zgodnie z terminarzem, zobowiązany jest 

powiadomić o tym fakcie opiekuna ligi oraz zainteresowanego przeciwnika  za pomocą SMS najpóźniej do piątku do 

godz. 22:00 przed planowanym meczem. W przypadku nierozegrania zaplanowanego meczu, zawodnicy mają okres 

trzech kolejnych kolejek ligi (czwartek i sobota) na rozegranie zaległego meczu. W przypadku nierozegrania meczu 

w dodatkowym terminie przyznawany jest walkower dla zawodnika, który nie rozegrał meczu w pierwszym terminie. 

W jednej rundzie dozwolone jest przełożenie maksymalnie trzech meczy (dotyczy Super Ligi Męskiej ), sześć 

http://badzio.pl/wp-content/uploads/2018/07/8149_kalendarz.pdf
http://badzio.pl/wp-content/uploads/2018/07/8149_kalendarz.pdf
http://www.pzbad.pl/pl/przepisy-i-regulaminy/pliki-do-pobrania.html?download=432:pakiet-przepisow-gr
http://www.pzbad.pl/images/Przepisy_i_reg/Regulaminy/KolejnoscLotelNaSezon2016-2017.pdf
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meczy (dotyczy Ligi - Kobiet, Open A i Open B) oraz jeden mecz (Ligi Debel Open). Zawodnik, który celowo unika 

rozegranie zaległego meczu, który nie odbył się w planowanym terminie poprzez okres trzech kolejek ligi przegrywa 

pojedynek poprzez poddanie przez walkower. 

 

 

n) W przypadku kiedy zawodnik nie stawi się na mecz zgodnie z terminarzem, i nie poinformuje o tym fakcje 

opiekuna ligi i zainteresowanego przeciwnika, organizator zmuszony jest przyznać walkowera. 

o) W przypadku kiedy zawodnik przełożył swój mecz w danej kolejce rozgrywek, a stawi się na hali na 

rozegranie meczu w kolejce następnej, zobowiązany jest rozegrać w tym dniu mecz, który przełożył (mecz 

zaległy). Zawodnik, którego mecz został przełożył zobowiązany jest mecz zaległy rozegrać z zawodnikiem, 

który mecz przekładał ( maksymalny czas na rozegranie to 3 kolejne rundy ). W innym przepadku przyznany 

będzie walkower dla jednego lub drugiego zawodnika. 

p) Czwartek jest wyłącznie dniem w którym z kortów na hali korzystają członkowie  Stowarzyszenia „Przez 

Sport w Przyszłość” nie zawodnicy VI Sezonu Ligi Badmintona (poza rozegraniem tylko i wyłącznie ligowego 

zaległego meczu lub meczu awansem po wcześniejszym ustaleniu), istnieje możliwość jednorazowego wejścia 

po uiszczeniu jednorazowej opłaty 10 zł lub wstąpienia w szeregi stowarzyszenia >>Zobacz jak do nas 

wstąpić<< 

q) W czwartki podczas treningów zaległe mecze ligowe rozgrywane są tylko i wyłącznie na jednym wyznaczonym 

przez organizatora korcie. 

r) Nazwiska opiekunów poszczególnych Lig zostaną podane na początku września 2018 r. 

 

7. Uczestnictwo: 
a) Do LBPS mogą zgłaszać się wszyscy, bez ograniczeń wiekowych, ale nieposiadających aktualnej Licencji 

PZBad. 

b) Zawodnik/zawodniczka, który/która nie ukończyła 18. roku życia może wziąć udział w rozgrywkach tylko i 

wyłącznie za zgodą rodziców/rodzica lub opiekuna prawnego. 

c) Terminarz rozgrywek zostanie udostępniony przez organizatora w dniu 3-5.09.2018 r. na stronie 

http://www.ilbps.ligspace.pl/ 

d) Uczestnicy rozgrywek biorą w nich udział na własną odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza, nie 

zapewnia opieki medycznej podczas rozgrywek. 

e) Uczestnicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania się podczas rozgrywek i przestrzegania zasad fair 

play na hali. 

f) Uczestnicy zobowiązani są do należytego zachowania się i szanowania powierzonego im mienia podczas 

przebywania na obiektach należących do ZS RCKU w Sochaczewie. 

g) Podczas uczestnictwa w meczach ligowych i treningach obowiązuje strój sportowy, przede wszystkim 

obuwie. 

h) Organizator nie zapewnia dla uczestników rakiet do gry w badmintona. 

i) Przed rozpoczęciem rozgrywek uczestnicy podpisują oświadczenie o zdolności do gry oraz akceptacji 

Regulaminu. 

j) Sędziowanie: 

o - organizator nie wystawia sędziów liniowych, serwisowych i lotkowych. 

o - zawodnik, który przegra mecz na danym korcie pełni funkcję sędziego stolikowego (odpowiada za 

tablicę punktową) w następnym meczu na tym korcie 

k) zainteresowani zawodnicy sami sędziują sobie dany mecz. 

o - Organizator zapewnia sędziego głównego, który decydują o sprawach spornych (dyżurująca osoba w 

danym dniu na hali) 

l) Opłata startowa: 

-dla członków Stowarzyszenia „Przez Sport w Przyszłość” 50 zł. (płatne do 27 sierpnia) za cały sezon – 

tylko dla członków, którzy w Stowarzyszeniu są zapisani przez okres minimum 6 m-cy i mają opłacone 

składki na bieżąco r., w innym przypadku jak dla pozostałych zawodników. 

-dla pozostałych zawodników 160 zł. (płatne do 02 września) za cały sezon bądź w dwóch ratach po 90 

zł ( 1 rata płatna do 02 września 2018 r., 2 rata do 31 grudnia 2018 r.) 

-ulga dla osób uczących się ale nie pracujących do 20 roku życia -50%. (nie tyczy się opłaty dla 

stowarzyszenia) 

m) Wpisowe należy wpłacić najpóźniej do dnia 02.09.2018 r, w przypadku braku wpłaty, zawodnik nie będzie 

http://pswp.e-sochaczew.pl/media/tresc/jak-do-nas-wstapic/6185/407
http://pswp.e-sochaczew.pl/media/tresc/jak-do-nas-wstapic/6185/407
http://www.ilbps.ligspace.pl/
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mógł przystąpić do rozgrywek. 

n) Wpłaty można dokonać poprzez sklep on-line na stronie http://www.badzio.pl lub bezpośrednio na konto 

bankowe: 32114020040000390244423050 (w tytule proszę podać imię i nazwisko uczestnika) 
Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z udziałem zawodnika w rozgrywkach.  

o) Zawodnik wyraża zgodę na udostępnienie pozostałym zawodnikom z danej ligi swojego numeru telefonu. 

8. Nagrody: 
a) Za miejsca 1-3 puchary i medale. 
b) Za udział dyplomy. 

 

9. Zgłoszenia: 
a) Chętni do udziału w ILBPS proszeni są o zgłaszanie się poprzez wypełnienie i przesłanie formularz 

(dostępny na stronie http://www.badzio.pl) do 02.09.2018 r.  

 

  10. Postanowienia końcowe: 
a) Informacje i komunikaty na temat turnieju będą umieszczone w Internecie http://www.badzio.pl 

http://www.facebook.pl/lotka i www.pswp.e-sochaczew.pl oraz w mediach lokalnych. 

b) Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów 

c) W sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyduje organizator. 

d) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na hali. 

 

  11. Dane osobowe: 
a) W związku z wzięciem udziału w Lidze Badmintona Powiatu Sochaczewskiego Uczestnik przekazuje 

Organizatorowi swoje imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres e-mail, numer telefonu i adres 

korespondencyjny. Organizator przetwarza Dane osobowe Uczestnika wyłącznie na potrzeby realizacji 

Ligi, w szczególności w celu przeprowadzenia oraz zakończenia Ligi, w tym w celu publikacji imion i 

nazwisk laureatów oraz procedury odwoławczej. Administratorem danych osobowych Uczestników jest 

Stowarzyszenie Działamy Sprawnie-Tworzymy Lepiej „Przez Sport W Przyszłość" z siedzibą w 

Sochaczewie, 96-500, ul. Targowa 16 m 14, wpisany do ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, 

prowadzonej przez Starostę Sochaczewskiego, pod numerem 80, o numerze NIP: 8371814830. Udział 

w Lidze oraz przekazanie danych osobowych przez Uczestnika są dobrowolne. Uczestnikowi 

przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do przetwarzanych danych oraz prawo do ich poprawiania. 

 

   12.  Wizerunek: 
a) Uczestnik przystępując do udziału w zawodach wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i 

udziela nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem Uczestnika bez konieczności 

każdorazowego ich zatwierdzania  na warunkach i w zakresie określonym w oświadczeniu stanowiącym 

załącznik do niniejszego Regulaminu. W przypadku gdy zdjęcie przedstawia osobę niepełnoletnią, zgodę 

na wykorzystanie jej wizerunku udziela jej przedstawiciel ustawowy. Zgoda obejmuje wykorzystanie, 

utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium w celu 

zgodnym z prowadzoną przez Stowarzyszenie „Przez Sport W Przyszłość" z siedzibą w Sochaczewie, 

96-500, ul. Targowa 16 m. 14 wpisany do ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, prowadzonej 

przez Starostę Sochaczewskiego , pod numerem 80, o numerze NIP: 8371814830 działalnością, w tym 

w szczególności w celu promocji Ligi. 

b) Nieodpłatne upoważnienie, o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego 

ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku Uczestnika na wszystkich znanych w dniu 

złożenia niniejszego oświadczenia, polach eksploatacji, a w szczególności: 

o - utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy 

fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, 

o - wprowadzania do obrotu, 
o - wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej i/lub sieci 

telefonii komórkowej, 

http://badzio.pl/?product_cat=wpisowe-liga
http://www.badzio.pl/
http://www.badzio.pl/
http://www.facebook.pl/lotka
http://www.pswp.e-sochaczew.pl/
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o - publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w - 

czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie), 

o - publicznego odtwarzania, 

o - wystawiania, 

o - wyświetlania, 

o - nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną 

oraz nadawania za pośrednictwem satelity. 

c) Ponadto zgoda obejmuje, aby wizerunek Uczestnika był stosownie do potrzeb wymogów jego publikacji 

oraz rozpowszechniania na w/w polach w eksploatacji, poddawany stosownym obróbkom, itp. 

d) Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku 

…………………………………..………………………… 

Imię, nazwisko Uczestnika 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka1 danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach 

prowadzenia Ligi, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród 

oraz w celach marketingowych, promocyjnych lub reklamowych Organizatora, w tym na wprowadzenie 

moich danych do bazy danych, której administratorem jest Organizator, w tym w przyszłości, przy 

niezmienionych celach przetwarzania. 

Wyrażam także zgodę na wykorzystanie mojego/mojego dziecka wizerunku w celach prowadzenia Ligi. 

           ………………………………………                                                  ……………………………………………………….. 

             miejscowość, data                    czytelny podpis Uczestnika lub Opiekuna Prawnego 

e) Oświadczenie uczestnika/opiekuna prawnego 

Ja niżej podpisana(y)………………………………………………………………………   

imię i nazwisko 

oświadczam, że zapoznałam/em się harmonogramem oraz treścią regulaminu Ligi, który dostępny jest na stronie 

internetowej http://www.badzio.pl . 

Akceptuję regulamin Ligi Badmintona Powiatu Sochaczewskiego. Oświadczam, że mój/mojego dziecka stan zdrowia 

pozwala na uczestniczenie w zawodach. 

Biorę odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przeze mnie/moje dziecko 

Przejmuję odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia losowe, które mogą wynikać z nieprzestrzegania zasad 

bezpieczeństwa, przedstawionych przez organizatorów Ligi. 

Zrzekam się wszelkich roszczeń prawnych względem organizatorów Ligi. 

Zobowiązuję się do wypełniania poleceń organizatorów Ligi i przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa, przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu i zażywania środków 

odurzających. Zobowiązuję się także do przestrzegania zasad dobrego wychowania. 

………………………………………      ……………………………………………………….. 

             miejscowość, data                    czytelny podpis Uczestnika lub Opiekuna Prawnego 

                                                           
1Niepotrzebne skreślić 
 
 
 


