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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY: 7 - 2021/2022 

MISTRZOSTWA POWIATU TURECKIEGO 

w BADMINTONIE DRUŻYNOWYM 

DZIEWCZĄT i CHŁOPCÓW 

XXIII IGRZYSKA DZIECI 

TERMIN ZAWODÓW:  16 LISTOPADA 2021r. /WTOREK/, godz. 8.30 

MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW: Zespół Szkół w Przykonie                       

              Hala Sportowa 

KATEGORIA: IGRZYSKA DZIECI - DZIEWCZĘTA i CHŁOPCY (rocznik 2009 i młodsi) 

 

 

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem XXIII WIMS i 

regulaminem WSS z terenu Powiatu Tureckiego. 

Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXIII WIMS. 

W mistrzostwach startuje młodzież urodzona w roku 2009 i młodsza, posiadająca ważną 

legitymację szkolną. 

Reprezentacja szkoły: zespół liczy 2-3 dziewczynki lub 2-3 chłopców., obowiązuje ten sam skład 

przez cały turniej. 

W mistrzostwach powiatów startują zgłoszone szkoły podstawowe. 

W zawodach rejonowych wystartują 1 najlepsza szkoła z mistrzostw powiatów, chyba że komunikat 

organizacyjny zawodów określi inaczej. 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 

 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi obostrzeniami i możliwościami 

organizacyjnymi, 

szczegółowe informacje będą dostępne w komunikacie organizacyjnym zawodów. 

Mistrzostwa przeprowadzone zostaną zgodnie z ogólnym regulaminem XXIII WIMS                        

i  regulaminem WSS z terenu Powiatu Tureckiego oraz przepisami PZBadm. 

Przed zawodami odbędzie się weryfikacja zawodników. 

System zawodów zależny jest od ilości uczestniczących zespołów i ustalają go bezpośredni 

organizatorzy. 

W meczach między szkołami: 

- każda ze szkół bezpośrednio przed meczem z inną szkołą, zgłasza sędziemu głównemu kolejność 

siły zawodników. A-X pierwsza rakieta, B-Y druga rakieta, C-Z trzecia rakieta. Zawodnicy C-Z są 

zawodnikami rezerwowymi. W pojedynku dwóch szkół kolejność gier jest następująca: 



I RZUT A-X B-Y, 

II RZUT gra podwójna, 

III RZUT A-Y B-X. 

 

1. Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych gier 

2. Gry rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Sety gra się do 11 pkt (bez prawa 

podwyższania). 

3. Zawodnik rezerwowy może zagrać w grze podwójnej, a w następnej grze może być zawodnikiem 

podstawowym. 

4. W przypadku kontuzji gra zakończona jest przegraną, a zawodnik rezerwowy od gry następnej 

jest zawodnikiem podstawowym 

5. System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn. 

 

Kartę weryfikacyjną z Systemu SRS oraz Oświadczenia uczestnika zawodów. 
Przedstawiają: 

- do wglądu legitymacje uczniów (w przypadku legitymacji wystawionych po 1 

października należy przedstawić dodatkowo zaświadczenie ze szkoły o czasie 

rozpoczęcia nauki). 

 

Prosimy o nie grupowanie się i zachowanie odpowiedniego dystansu przez cały czas 

trwania zawodów. 

Za pozostawienie czystości na terenie obiektu odpowiada opiekun/nauczyciel 

z danej szkoły wpisany do karty weryfikacyjnej. 

Bezpośrednio odpowiedzialnymi za zachowanie, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży                  na 

zawodach, są nauczyciele wpisani do karty weryfikacyjnej. 

 

NAGRODY: 

W każdej kategorii (ID) reprezentanci szkół otrzymują: 
- puchar za I miejsce, 
- dyplomy dla drużyny za I-III miejsce, 

- medale dla każdego zawodnika z miejsc I-III 

 

 

W finale rejonowym prawo startu ma najlepsza reprezentacja szkolna w kategorii 

ID- dziewcząt i chłopców z zawodów powiatowych. 
 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół: 
srs.szs.pl nie później niż do 15 LISTOPADA 2021 roku – do godz. 15:30. 

 

PROGRAM MINUTOWY: 

8:15 - przyjazd reprezentacji szkół weryfikacja i potwierdzenie startu - Igrzyska Dzieci - 

Dziewczęta i Chłopcy 

 

8:30 - rozpoczęcie zawodów 

 

15:00 (około) -zakończenie zawodów 

Mariusz Wachowicz –601 147 812 Koordynator Współzawodnictwa Sportowego 


