
 

 

 

 

OSiR Komprachcice: 

1. niedziela - 5.09.2021  9.00-14.00 

2. niedziela - 12.09.2021  9.00-14.00 

3. niedziela - 26.09.2021  9.00-14.00 

4. niedziela – 10.10.2021  9.00-14.00 

5. niedziela - 17.10.2021  9.00-14.00 

6. niedziela - 31.10.2021  9.00-14.00 

7. niedziela - 7.11.2021  9.00-14.00 

8. niedziela - 21.11.2021  9.00-14.00 

9. niedziela - 28.11.2021  9.00-14.00 
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REGULAMIN  



 

 

1. Organizator: 

BF – Sport Sławomir Hetmański 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA – DOMECKO 

ul. Opolska 52, Domecko, 46-070 Komprachcice 

2. Współorganizator 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach 

ul. Szkolna 18, 46-070 Komprachcicewww.osir.komprachcice.com.pl 

 

przy wsparciu: 

– Gminy Komprachcice www.komprachcice.pl 

 

 

w każdej kolejce OLB11 wśród uczestników rozlosowane zostanie      

podwójne zaproszenie do baru pierożek 

 

3. Miejsce rozgrywek: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach 

ul. Szkolna 18, 46-070 Komprachcice 

 

4. Cel OLB11: 
– propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz zdrowego i trzeźwego stylu życia obejmującego 

zajęcia o charakterze rekreacyjno – sportowym, 

– promocja badmintona wśród mieszkańców gminy Komprachcice i województwa opolskiego, 

– wyłonienie zwycięzców OLB11, 

OOppoollsskkiieejj  LLiiggii  BBaaddmmiinnttoonnaa 

((OOLLBB1111))   
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– zapewnienie uczestnikom profesjonalnych warunków współzawodnictwa sportowego, 

– integracja środowiska osób grających w badmintona. 

 

 
5. Terminy: 

 

OLB11 - gry podwójne: 
 
Komprachcice: 

1. niedziela - 5.09.2021 9.00-14.00 

2. niedziela - 12.09.2021 9.00-14.00 

3. niedziela - 26.09.2021 9.00-14.00 

4. niedziela – 10.10.2021 9.00-14.00 

5. niedziela - 17.10.2021 9.00-14.00 

6. niedziela - 31.10.2021 9.00-14.00 

7. niedziela - 7.11.2021 9.00-14.00 

8. niedziela - 21.11.2021 9.00-14.00 

9. niedziela - 28.11.2021 9.00-14.00sobota – 03.06.2017 

6. Zapisy do OLB11: 

Zapisy będą przyjmowane po przesłaniu zgłoszenia do gry do czwartku przed ligą do godz. 20.00 na adres    

e-mail:      olb1@op.pl 
Dane sędziego głównego, plakat ligi, będą dostępne  na facebook.pl w otwartej grupie Badminton Opole. 

Również w tych miejscach w piątek pojawi się rozpiska gier z podaniem grup (lig), numerów kortów i 

kolejnością gier. 

 

Przykładowe zgłoszenie: 

Zgłoszenie do gry: 
 

OPOLSKA LIGA BADMINTONA – 23.09.2018 
 
 
imię i nazwisko –  
nr telefonu –  
rok urodzenia  – 
 
 
imię i nazwisko partnera/partnerki –  
nr telefonu –  
rok urodzenia  – 
 

 

7. Organizacja OLB11: 

Gry rozgrywane będą na 6 kortach do badmintona, bez podziału na kategorie wiekowe, bez podziału  na deble 

męskie, damskie czy gry mieszane: 

 

 Gry podwójne OLB11  rozgrywane będą max  w 6  ligach po 5 par (maksymalna liczba osób 60) 

W zależności od liczby zgłoszonych par ligi mogą być 4,5,6 lub 7 osobowe. 

 

W przypadku, gdy zgłosi się więcej niż 30 par pierwszeństwo gry będą miały pary, które posiadają 

większą ilość punktów w OLB. 



 

8. Wpisowe: 

 20,00 zł/osobę – gra podwójna, 

 

Wpisowe pobierane będzie w dniu rozgrywek. 

Zgłoszenie do turnieju jest wiążące.  

W przypadku rezygnacji po terminie zgłoszeń, zawodnik będzie musiał ponieść koszt wpisowego lub 

znaleźć osobę zastępującą. 

 

A. Miejsce i czas rozgrywania meczy: 

 

Każda grupa (5 lub 6 par) rozgrywa mecze „każdy z każdym” w przeciągu ok. 2 do 3 godzin. Skład każdej 
grupy ustalany będzie po zamknięciu listy zgłoszeń na podstawie aktualnego rankingu oraz awansów i 
spadków z poprzedniej ligi. 

Ilość grup zależy od ilości zgłoszonych zawodników. Od tego też zależy czas rozpoczęcia i zakończenia 
gier. 

B. Kolejność gier w ligach 

 

Kolejność meczy w ligach OLB7 

ilość 
kolejek 

4 pary 5 par 6 par 7 par ilość 
kolejek kort "a" kort "b" kort "a" kort "b" kort "a" kort "b" kort "a" kort "b" 

1 2-3 1-4 3-4 2-5 3-4 2-5 3-4 2-5 1 
2 1-2 3-4 1-3 2-4 1-6 2-3 1-6 3-7 2 
3 1-3 2-4 1-5 2-3 4-6 1-5 2-4 1-5 3 
4     4-5 1-2 2-4 1-3 6-7 2-3 4 
5     3-5 1-4 5-6 1-2 4-5 1-7 5 
6         4-5 3-6 2-6 3-5 6 
7         1-4 2-6 1-4 2-7 7 
8         3-5   5-6 1-3 8 
9             4-7 3-6 9 

10             1-2 5-7 10 
11             4-6   11 

 

9. System rozgrywek: 

a) Podział na ligi przeprowadza sędzia główny po terminie zgłoszeń, na podstawie ilości zdobytych punktów. 

b) Punkty zdobyte są dzielone na pół i każdy z zawodników w parze otrzymuje połowę. 

c) W kolejnej lidze można stworzyć inną nową parę, której punkty są sumą punktów obu z zawodników 

pary. 

d) Mecz trwa do dwóch wygranych setów. Seta wygrywa strona, która pierwsza zdobędzie 21 punktów z dwu 

punktową różnicą (max 30 punktów). 

e) Obowiązują zasady gry zgodne z przepisami PZB. 

f) Przerwy między setami również regulowane są przepisami PZBad. Po każdym rozegranym 

secie przerwa może trwać maksymalnie do 2 minut. 

g) Sędziowanie:  

Pary z jednej grupy na czas ligi zajmują 2 korty i rozgrywają na nich wszystkie mecze swojej grupy. 

Zawodnicy sędziują swoje mecze sami. Wynik do protokołu wpisuje zwycięzca i przekazuje sędziemu 

głównemu 



 
h) Końcową kolejność w lidze ustala się na podstawie następujących kryteriów: 

 

1) Porównanie ilości wygranych meczów 
2) porównanie ilości wygranych i przegranych setów (różnica) 
3) porównanie ilości wygranych i przegranych punktów (różnica) 
4) ilość tylko wygranych setów 
5) ilość tylko wygranych punktów 
6)  i dopiero na końcu brany jest pod uwagę bezpośredni pojedynek zawodników. 
 

10. Ranking i punktacja: 

Ranking tworzony jest indywidualnie dla każdego zawodnika osobno wg ilości zdobytych punktów w 
kolejnych kolejkach (połowa punktów pary) 

Para, który wygrywa 1 ligę otrzymuje 100 pkt. (do rankingu dla każdego zawodnika po 50 pkt). 
Para, która zajmuje ostatnie miejsce w ostatniej lidze otrzymuje 10 pkt. 

W każdej kolejce  OLB11  punkty będą przyznawane wg współczynnika: 

W =90/(liczba_par-1-2.5*(ilość_grup-1)) 

Ligi w 1 kolejce OLB10 zostaną utworzone na podstawie końcowego rankingu OLB8 i siły pary wg sędziego 
głównego. 

Do końcowego rankingu zaliczone zostanie 6 najlepszych  startów. 

11. Uczestnictwo: 

a) W lidze OLB  mogą brać udział wszyscy zawodnicy, zarówno kobiety jak i mężczyźni. 

b) Uczestnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są posiadać pisemną zgodę rodziców. 

c) Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają ku temu przeciwwskazań lekarskich. 

d) Każdy uczestnik turnieju powinien posiadać własną rakietę i lotki do gry. 

e) Lotki do gry – wg przepisów PZBad. 

f) Organizator ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy: 

o są pod wpływem alkoholu lub innych używek, 

o swoją grą lub zachowaniem stanowią zagrożenie dla innych uczestników. 

g) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na sali lub w szatniach. 

 

12. Nagrody: 

Nagrody indywidualne wg możliwości organizatora będą przyznawane na koniec ostatniej kolejki OLB10 
 

13. Kontakt: 

e-mail: info@luks-victoria.pl  

Waldemar Adamski (sędzia główny) – 601 476 227  

Sławomir Hetmański – 668 032 729  

 

Informacje dodatkowe:  

1) Wymagane jest obuwie na zmianę oraz strój sportowy.  

2) Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu 

OLB11, regulaminu OSiR Komprachcice oraz przepisów gry. 
3) Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie. 

4) Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzone jest zgłoszeniem się do OLB11. 



5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i 

ewentualnych wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów. 

6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia 

wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach, z dojazdami na i z zawodów włącznie. 

7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w 

trakcie trwania rozgrywek. 

8) Nad poprawnością przebiegu OLB czuwa organizator. 

9) Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie Organizator.  

10) W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.  

 

14. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1) LUKS Victoria Domecko przetwarza dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszenia do Turnieju 

wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy. 

2) Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. 

3) Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  

4) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i zmiany.  

5) Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć, wykorzystania danych w 

zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, nazwy miejscowości, szkoły lub klubu w celach 

promocyjnych w postaci publikacji w mediach, stronie internetowej organizatora, gdzie będą 

zamieszczane galerie, tabele gier, wyniki, statystyki itp. 

 
 
 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 
 

    

                                                   
 
 

                                                                             
                       

      BF- Sport Sławomir Hetmański 


