
 

 

 

 

 

Ramowy program organizacyjny dla zawodników 
 

IV Ogólnopolskiego Turnieju Badmintona Inżynierów Budownictwa                                                  

o Puchar Przewodniczącego Rady Okręgowej ZOIIB 
który odbędzie się 

  14 – 17  maja 2020 roku 
na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu (MOSiR)                                                     

hala „MILENIUM” ul. Edmunda Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg                           
zgodnie z poniższym programem: 

 

14 maj 2020 r. (czwartek) 

od godz. 15.00 – przyjazd i zakwaterowanie (kolacja we własnym zakresie), 

15 maj 2020 r. (piątek) 

8.00 – 9.00 śniadanie w restauracji „Vendi Servis” drugie piętro na hali MILENIUM, 

9.00 zapoznanie się z parkietem hali sportowej, rozgrzewka, trening, zapoznanie się z tabelą 

rozgrywek, 

10.00 – uroczyste otwarcie turnieju sportowego, 

10.30 – 17.00 – rozgrywki turniejowe, 

13.00 – 14.00 – lunch (przy parkiecie sportowym, hala MILENIUM), 

18.00 – 19.00 kolacja w restauracji „Vendi Servis” drugie piętro hala MILENIUM, 

od 19.00 czas wolny: spacery, integracja, odpoczynek. 

16 maj 2020 r. (sobota) 

8.00 – 9.00 śniadanie w restauracji „Vendi Servis” drugie piętro na hali MILENIUM, 

9.00 – 10.00 trening, rozgrzewka 

10.00 – 16.00 – rozgrywki turniejowe, 

13.00 – 14.00 – lunch (przy parkiecie sportowym, hala MILENIUM), 

17.00 – 17.30 – spotkanie uczestników turnieju: uroczyste wręczenie nagród z udziałem 

zaproszonych gości, oficjalne zamkniecie turnieju, (parkiet turniejowy hala Milenium),                                   

18.00 - spotkanie biesiadne restauracja „Vendi Servis” drugie piętro - hala MILENIUM. 

17 maj 2020 r. (niedziela) 

8.00 – 10.00 śniadanie w restauracji „Vendi Servis” drugie piętro na hali MILENIUM , 

wykwaterowanie. 



 

Organizator organizuje nocleg zarówno przed jak i po turnieju. 

Koszty dojazdu,  noclegów ze śniadaniem, pokrywają bezpośrednio uczestnicy turnieju. 

Pozostałe koszty związane z organizacją turnieju pokrywa organizator. Ze względów 

organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 15.04.2020 roku, 

Zgłoszenia przyjmowane są przez sekretariat Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa w Szczecinie, tel: 91 - 462 44 40, e-mail: biuro@zoiib.pl lub 

informacyjnie (organizator) e-mail: t.kanas@kta.pl. 

Szczegółowe informacje udziela: 

organizacyjne – Tadeusz Kanas, email:t.kanas@kta.pl; 
techniczne – Mirosław Kabaciński, email: rit.umirka@wp.pl; tel 608 331 363 
 

 

 

 

 

 

Podstawowe zasady uczestnictwa (wyciąg z regulaminu): 

1. W turnieju udział biorą członkowie i pracownicy Izb Inżynierów Budownictwa. 

2. Drużyna powinna składać się z minimum 3 osób w tym minimum jedna kobieta. 

3. Zawodnik każdej drużyny może wystartować w dwóch z konkurencjach 

wymienionych w §2 pkt 1-10 

4. Zgłoszenia należy dokonać poprzez Okręgowe Izby na adres organizatora:            

do siedziby Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby  Inżynierów Budownictwa           ul. 

Energetyków 9, 70-656 Szczecin lub e-mail: biuro@zoiib.pl 
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Regulamin 

      IV Ogólnopolskiego Turnieju Badmintona Inżynierów Budownictwa 

o Puchar Przewodniczącego Rady Okręgowej ZOIIB 

Kołobrzeg,  14 – 17 maj 2020 rok 

§ 1 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

Singles (singiel) – mecz badmintona rozgrywany między dwoma zawodnikami; 
Doubles (debel) – mecz badmintona grany przez dwie drużyny składające się z dwóch zawodników; 
Mikst – mecz badmintona rozgrywany przez dwie mieszane drużyny składające się z jednego mężczyzny oraz 

jednej kobiety; 
Radosny amator – początkujący zawodnik gry w badmintona, osoba która uczy się gry, stawia pierwsze kroki  

w tej dyscyplinie; 
VIP – przedstawiciele Prezydium Rady Okręgowej 

§ 2 

 

Na IV Ogólnopolski Turniej Badmintona Inżynierów Budownictwa składa się 10 konkurencji w dwóch 

kategoriach: 
Kategoria I - gry pojedyncze 
1. Singiel mężczyzn do lat 40 

2. Singiel mężczyzn 41 – 60 lat 

3. Singiel mężczyzn w wieku 61 lat i więcej 

4. Singiel kobiet do lat 40 

5. Singiel kobiet w wieku 41 lat i więcej 

6. Radosny amator – mężczyzn (open) 

7. Radosny amator -  kobiet (open) 

Kategoria II – gry podwójne: 

8. Debel mężczyzn 

9. Debel kobiet 

10. Mikst 

 

11. VIP –konkurencja VIP  jest nie zaliczana do punktacji drużynowej. 

 

§ 3 

 

Cele turnieju 

 

Cele konkurencji wymienionych w § 2 jest: 

1. Promocja zdrowego trybu życia i aktywnej rekreacji. 

2. Integracja inżynierów budownictwa. 

3. Popularyzacja dyscypliny sportowej, jaką jest badminton, w duchu rywalizacji. 

4. Wyłonienie zwycięzców poszczególnych konkurencji. 

5. Wyłonienie najlepszej drużyny (Izby) turnieju. 
 

§ 4 

 

Zasady uczestnictwa i rywalizacji 

 

1. W IV Ogólnopolskim Turnieju Badmintona Inżynierów Budownictwa biorą udział członkowie                                    

i pracownicy Izb Inżynierów Budownictwa. 
2. Udział w turnieju można deklarować indywidualnie i drużynowo. 

3. Drużyna powinna składać się z minimum 3 osób w tym minimum jedna kobieta. 

4. Zawodnik każdej drużyny może wystartować w dwóch z konkurencji wymienionych w §2 pkt 1-10. 
5. Aby zostać sklasyfikowanym w kategorii drużyny należy wystawić zawodników w trzech konkurencjach: 

- singiel mężczyzn 



- singiel kobiet 

- debel, mikst lub radosny amator 

6. Zgłoszenia należy dokonać poprzez Okręgowe Izby na adres organizatora: do siedziby Zachodniopomorskiej 

Okręgowej Izby  Inżynierów Budownictwa ul. Energetyków 9, 70-656 Szczecin  e-mail: biuro@zoiib.pl 
Szczegółowe informacje  organizacyjne udziela Tadeusz Kanas e-mail: t.kanas@kta.pl lub  techniczne 

dyrektor turnieju (sędziego główny), Pan Mirosław Kabaciński - telefon: 608331363 lub drogą e-mailową: 

rit.umirka@wp.pl. 
7. Za udział w IV Ogólnopolskim Turnieju Badmintona Inżynierów Budownictwa każdy uczestnik otrzyma 

medal. 

8. W każdej konkurencji podium składa się z 3 miejsc: złoto, srebro, brąz. 

9. W konkurencji drużynowej zwycięska drużyna otrzyma Puchar Przewodniczącego Rady Okręgowej 

Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

Kategorie nowo wprowadzone do rozgrywek 

/warunki uczestnictwa/ 

 

10. Konkurencja Radosny Amator – to początkujący zawodnik, który uczy się gry w badmintona i spełnia 

warunki opisane w § 1 i 4 regulaminu. Izby Okręgowe zgłaszając zawodnika do gry w tej kategorii ponoszą 

moralną odpowiedzialność, że dana osoba jest naprawdę początkującym zawodnikiem.                                         

Organizator prosi o rzetelną weryfikację. 
 

11. Konkurencja VIP  - udział w rozgrywkach biorą osoby, które pełnią funkcje w Prezydium poszczególnych  

Rad Okręgowych. Kategoria ta rozgrywana jest jako „open” kobiet i mężczyzn.                                                         

Poszczególne Izby Okręgowe  mogą delegować do rozgrywek max 2 osoby. 
 

   § 5 
 

System rozgrywek 

 

System rozgrywek turnieju będzie systemem mieszanym uzależnionym od ilości zawodników                                          

w poszczególnych konkurencjach. Naczelną zasadą ma być dobra zabawa w ramach zasady gry                                      

w badmintona, łączącą aktywny ruch i rywalizację. System rozgrywek będzie gwarantował wszystkim 

uczestnikom minimalną ilość 2-3 pojedynków w każdej kategorii. 

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 kwietnia 2020 r.  Formularz zgłoszenia w załączeniu. 
 

§ 6 

 

Punktacja w turnieju 

 

1. Do punktacji drużynowej zalicza się trzy najwyżej punktowane miejsca zawodników. 

2. Jeden zawodnik z drużyny może wystartować w dwóch kategoriach. 

3. W meczu o trzecie miejsce biorą udział zawodnicy lub pary, które przegrały w fazie półfinałowej. 

4. Wynik drużyny jest sumą punktów po zakończeniu rozgrywek wszystkich kategorii, w których brali udział 

zawodnicy danej drużyny. 

5. Ilość punktów za miejsce w danej konkurencji będzie wynikało z ilości zawodników lub par startujących w 

tej konkurencji. 

6. Zwycięzca konkurencji drużynowej zostanie wyłoniony na podstawie ilości zebranych punktów przez swoich 

zawodników. 

§ 7 

 

Ogólne skrócone zasady gry 

Losowanie 

Zwycięzca losowania przed meczem wybiera serw lub stronę boiska. 

 

Punktacja podczas gry 

Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów (przez jednego z zawodników). Set uznaje się za wygrany 

przez gracza lub parę która jako pierwsza zdobędzie 15 punktów, zakładając również, że dany set kończy się 

zawsze różnicą co najmniej 2 punktów. 

 

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; 
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- rakieta serwującego musi się podczas serwu znajdować poniżej dłoni gracza; 

- lotka podczas serwu (a także podczas gry) może dotknąć siatki; 

- podczas gry zawodnik czy też drużyna (w deblu) może tylko raz uderzyć w lotkę. Podwójne odbicie w danym 

  momencie jest błędem. 

 

Singiel - gra w dwie osoby (jeden gracz po każdej stronie boiska) 
1. Gracze serwując muszą stać po prawej stronie boiska w przypadku posiadania zerowej lub parzystej liczby 

punktów. Gdy gracz serwujący posiada nieparzystą liczbę punktów serwuje z lewej strony boiska. 

2. Gracz serwujący zdobywa punkt w przypadku nie odebrania lub błędnego odebrania lotki przez przeciwnika. 

3. Gdy gracz serwujący popełni błąd (np. lotka wyląduje na jego polu lub poza boiskiem dotknie ziemi) 

następuje strata serwu i zawodnik odbierający serw staje się teraz serwującym. 

 

Debel - gra w cztery osoby (dwóch graczy po każdej stronie boiska) 
1. Serw przy rozpoczęciu seta i każdorazowo gdy drużyna staje się serwująca wykonywany jest z prawej stron 

boiska. 

2. Odbierać serw może tylko gracz stojący po przekątnej do serwującego (jeśli uczyni to jego partner następuje 

zdobycie punktu przez zespół serwujący). 

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

drużyny. 

4. Gdy odbierający popełni błąd to strona serwująca zdobywa punkt i kolejny serw wykonuje ten sam zawodnik 

z przeciwnego pola serwującego. 

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

samym secie. 
 

Mikst 

W konkurencji Mikst mają zastosowanie zasady określone w zasadach jak dla debla. 

 

§ 8 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Każdy uczestnik bierze udział w IV Ogólnopolskim Turnieju Badmintona Inżynierów Budownictwa  na 

własną odpowiedzialność. 

2. Każdy uczestnik biorąc udział w IV Ogólnopolskim Turnieju Badmintona Inżynierów Budownictwa 

akceptuje regulamin turnieju. 

3. Podczas turnieju organizator zapewnia podstawową opiekę służb medycznych. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas trwania zawodów, dojazdu 

na zawody i powrotu z nich. 

4.  Zawsze decydujący głos w sprawach spornych ma sędzia główny turnieju. 
 

 

 
                                                                                                                      Organizator: 

 
                                                                                                                      Tadeusz Kanas 


