
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
Mistrzostw Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 

Szkolnego Związku Sportowego 
w badmintonie dziewcząt i chłopców 
Igrzysk Dzieci, Młodzieży i Licealiady 

 
1.Warmińsko – Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie powiadamia, że  
finał mistrzostw województwa w badmintonie dziewcząt i chłopców Igrzysk Dzieci, Młodzieży i 
Licealiady odbędzie się dnia 27 listopada /poniedziałek/ 2017 r. o godz. 10:00 w sali sportowej 
Zespołu Szkół Mrocznie, Mroczno 22A i Nowym Grodzicznie, Grodziczno 83 /uroczyste otwarcie 
ZS Nowe Grodziczno/. 
2. Organizator: 
Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy 
3. Współorganizatorzy: 
Starostwo Nowomiejskie  
Urząd Gminy Grodziczno 
Powiatowy SZS w Nowym Mieście Lubawskim  
Zespół Szkół Nowe Grodziczno 
Zespół Szkół  Mroczno 
4. Obowiązkowe potwierdzenie udziału w zawodach do dnia 22.11.2017r. na adres e-mail: 
oswiata@powiat-nowomiejski.pl lub pod numerem tel.: 728 327 273. Osoba odpowiedzialna kol. 
Mirosław Urbanowski.  
5. Uczestnictwo:  
- w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.  
- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły. 
 Zespół liczy:  
- 2 dziewczynki + 1 zawodniczka rezerwowa,  
- 2 chłopców + zawodnik rezerwowy,  
- obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.  
Sposób przeprowadzenia zawodów  
- Kolejność gier:  
I rzut II rzut III rzut  
A – X A – Y  
Gra podwójna  
B – Y B – X  
- Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów.  
- Każda gra rozgrywana do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane do 11 pkt (bez prawa 
podwyższania) 
- Zawodnik może być wymieniony w takcie meczu na rezerwowego, który gra na jego miejscu do 
końca spotkania.  
- System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.  
6. Drużyny przyjeżdżają na koszt własny.  
7. Gospodarz zawodów zabezpiecza sekretariat zawodów, opiekę medyczną, obsadę sędziowską 
, radiofonizację i spikera.  
8. Przy weryfikacji wymagane będą:  
- Legitymacje szkolne;  
- Lista zawodników wydrukowana z systemu SRS, którą należy złożyć przed rozpoczęciem 
zawodów u organizatora zawodów podpisana przez dyrektora szkoły i opiekuna.  
Przypominamy szkołom biorącym udział w zawodach SZS o konieczności rejestracji w systemie 
rejestracji szkół:www.srs.pl  
Zawody są współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz realizowane przy 
wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  
 

Przewodniczący W-M SZS  



Wacław Wasiela 
 


