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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY: 5 - 2019/2020 

 

MISTRZOSTWA POWIATU TURECKIEGO 

w DRUŻYNOWYM BADMINTONIE 

 DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

XXI  IGRZYSKA DZIECI 

TERMIN ZAWODÓW:  29 PAŹDZIERNIKA 2019r. /wtorek/, godz. 8.30                                

(8.30 – 9.00 przyjazd zespołów i weryfikacja) – 9.00 rozpoczęcie zawodów 

MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW: Szkoła Podstawowa w Galewie 

 

KATEGORIA: IGRZYSKA DZIECI (rocznik 2007 i młodsi) 

 

W mistrzostwach startuje młodzież urodzona w roku 2007 i młodsi, posiadająca ważną legitymację 

szkolną. 

Reprezentacja szkoły składa się z 2 dziewcząt + jedna zawodniczka rezerwowa lub/i 2 chłopców + 

jeden zawodnik rezerwowy. Od szczebla rejonowego bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV 

regulaminu ogólnego XXI WIMS. 

W zawodach rejonowych startują 2 najlepsze szkoły z mistrzostw powiatów. 

W finale wojewódzkim uczestniczą najlepsze szkoły z zawodów rejonowych oraz zespół gospodarza. 

W mistrzostwach powiatów startują zgłoszone szkoły podstawowe . 

Ubiegłoroczny Mistrz Powiatu może wystawić w zawodach dwie reprezentacje. 

 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW: 

 

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem XXI 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. Zawodnik rezerwowy w ramach meczu między szkołami może wejść 

na boisko tylko i wyłącznie wtedy, gdy jeden z zawodników grających ulegnie kontuzji. Zawodnik 



kontuzjowany, który skreczuje swój pojedynek w tym dniu nie ma prawa powrócić do gry. Zawodnik 

rezerwowy zastępuje go we wszystkich pozostałych meczach. 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 punktów. 

2. Każda gra rozgrywana do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane do 11 pkt (bez prawa 

podwyższania). 

3. Zawodnik może być wymieniony w takcie meczu na rezerwowego, który gra na jego miejscu do 

końca 

turnieju. 

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

 

NAGRODY: 

 

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

- medale dla każdego zawodnika z miejsc I-III 

 

W finale rejonowych prawo startu mają dwie najlepsze reprezentacje 

szkolna w kategorii chłopców i dziewcząt z zawodów powiatowych. 
 

 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system 

rejestracji szkół; srs.szs.pl nie później niż do 29 PAŹDZIERNIKA 2019 roku. 

 

 

 

PROGRAM MINUTOWY: 

   

8.30   - przyjazd reprezentacji szkół weryfikacja i potwierdzenie startu Igrzyska Dzieci 

9.00   - rozpoczęcie zawodów 

 

15.00 (około) - zakończenie zawodów 

 

Mariusz Wachowicz – 601 147 812 

Koordynator Współzawodnictwa Sportowego 


