
              

  KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO  

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA  - BADMINTON  

IGRZYSKA DZIECI ,IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ,LICEALIADA  

   08.12.2022 Orneta  

 

1. Organizator: 

 Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy 

2. Współorganizatorzy:  
Ośrodek Sportu i rekreacji w Ornecie  

3. Termin zawodów :  

08.12.2022  

Godzina : 10:00 

4.Miejsce zawodów: 

        Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 7 – Orneta  

5.Kontakt : Zbigniew Matula tel: 608-529-634 

6.Termin zgłoszeń : 

        06.12.2022 r 

 I.Uczestnictwo 1.w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.  

2.Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły : 

- Igrzyska Dzieci , rocznik 2010 i młodsi. 

– Igrzyska Młodzieży Szkolnej, rocznik 2008-2009 . 

-Licealiada , rocznik 2003 i młodsi  

I. Zespół liczy: -2 dziewczynki + 1 zawodniczka rezerwowa lub 2 chłopców + zawodnik rezerwowy, - 

obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.  

II.Sposób przeprowadzenia zawodów  

Kolejność gier: 

 I rzut    II rzut   III rzut 

 A– X    A – Y  



Gra podwójna 

 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 rezerwowy może zagrać w grze podwójnej, a w następnej grze może być zawodnikiem 

podstawowym. 

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

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

zawodnikiem podstawowym.  

 

      UWAGA  

• Prosimy o przybycie minimum 15 minut przed rozpoczęciem zawodów, • Opiekun zespołu 

dostarcza w dniu zawodów listę startową zawodników z podpisem dyrektora oraz opiekuna - brak 

któregokolwiek podpisu spowoduje wykluczenie z zawodów, • Uczniowie OBOWIĄZKOWO muszą 

posiadać  ważną legitymację szkolną, w przypadku braku legitymacji uczestnik nie będzie 

dopuszczony do zawodów, • Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w zawodach do 

06.12.2022 roku, • Obowiązuje regulamin rozgrywek zawarty w Wojewódzkim Kalendarzu Imprez 

Sportowych na rok szkolny 2022/2023 

Przypominamy szkołom o konieczności rejestracji do zawodów w systemie SRS : www.srs.pl  

Zawody współfinansowane  przez  Ministerstwo  Sportu i Turystyki oraz realizowane przy wsparciu 

finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

 Przewodniczący W-MSZS 

  Dariusz Marchlewski  

http://www.srs.pl/

