Załącznik 1 do uchwały…
REGULAMIN LOTTO EKSTRALIGI BADMINTONA 2022/2023
DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
I.

CEL
1. Wyłonienie Drużynowego Mistrza Polski.
2. Szerokie współzawodnictwo stanowiące stymulator rozwoju klubów.
3. Medialna promocja dyscypliny.

II.

STRUKTURA, KIEROWNICTWO
LOTTO Ekstraliga kierowana jest przez Komisarza .
a. Komisarz jest powoływany Uchwałą Zarządu.
Skład LOTTO Ekstraligi – 12 drużyn.
PZBad jest wyłącznym właścicielem wszystkich praw, organizatorem i ciałem
zarządzającym rozgrywkami LOTTO Ekstraligi Badmintona.
W tym rozumieniu, PZBad może rozporządzać prawami majątkowymi,
wizerunkowymi i autorskimi do rozgrywek LOTTO Ekstraligi Badmintona, prowadzić
działania promocyjne na rzecz rozgrywek i ich sponsorów. PZBad prowadzi działania
w celu pozyskiwania sponsorów i partnerów rozgrywek ligowych LOTTO Ekstraligi
Badmintona i występuje w tym przypadku również w imieniu uczestników
rozgrywek.

1.
2.
3.
4.

III. UCZESTNICTWO
1. W Mistrzostwach uczestniczą kluby, drużyny oraz zaakceptowane przez Komisarza
ośrodki szkoleniowe.
2. Klub może mieć maksymalnie jedną drużynę na każdym poziomie DMP.
3. Warunkiem uczestnictwa drużyny w LOTTO Ekstralidze jest uregulowanie
wpisowego: 3500 zł plus opłaty za zawodników (pkt. 4.) w terminie do 10 września
2022.
4. Dla LOTTO Ekstraligi ustala się specjalną listę („szerokie składy”) uprawnionych do
gry zawodników spełniających na dzień 10 września 2022 poniższe warunki:
a. Wpis „D” w ewidencji zawodników,
b. Kategoria wiekowa starsza niż młodzik młodszy (U15 i starsi),
c. Przynależność do danego klubu LOTTO Ekstraligi albo zgoda
macierzystego klubu na grę zawodnika w danej drużynie,
d. Opłata 100 zł za każdego zawodnika.
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5. Szerokie składy musza zostać przesłane (z wymaganymi zgodami) przez drużyny do
Komisarza LOTTO Ekstraligi do 10 września 2022 drogą mailową na adres:
m.krawczyk@pzbad.pl, przy czym zawodnik może być uprawniony do gry w jednej
drużynie przez cały sezon. Szerokie składy mogą być uzupełniane do dnia
30 października. Nie przewiduje się okna transferowego
6. PZBad weryfikuje i publikuje szerokie składy do 14 września 2022, a ostateczne po
uzupełnieniach do 12 listopada 2022.
7. Zawodnicy zobowiązani są posiadać aktualne badania sportowo-lekarskie.

IV.

SYSTEM PUNKTOWANIA GRY I MECZU
1. System do dwóch wygranych setów do 15 punktów
2. Po każdym 8 punkcie następuje 60 sekundowa, a po zakończonym secie 120
sekundowa, przerwa dla zawodników.
3. Po 8 punkcie w trzecim secie następuje dodatkowa zamiana stron.
4. W przypadku zwycięstwa drużyny w stosunku gier 7-0, 6-1, 5-2 wygrana
drużyna otrzymuje 3 punkty za mecz, przegrana otrzymuje 0 punktów.
W przypadku wyniku 4-3 wygrana drużyna otrzymuje 2 punkty za mecz,
przegrana 1 punkt.

V.

SYSTEM ROZGRYWEK
System rozgrywek ustala PZBad.
LOTTO Ekstraliga składa się z 12 drużyn i rozgrywa się w etapach:
a. Etap I – "każdy z każdym" – 5 kolejek ( 4x 3 drużyny 1x 4 drużyny)
b. Etap II – półfinały (dwa mecze w jednym miejscu): drużyna zajmująca
pierwsze miejsce z drużyną zajmującą czwarte miejsce oraz drużyna
zajmująca drugie miejsce z drużyną zajmującą trzecie miejsce w tabeli po
I etapie,
c. Etap III – mecze o miejsca: trzecie (przegrani w półfinałach) i pierwsze (finał wygrani z półfinałów),
d. Półfinały oraz finał i mecz o trzecie miejsce toczą się do wygrania czterech
gier.
Z LOTTO Ekstraligi w sezonie 2022/2023 spadają trzy drużyny a drużyna z 9 miejsca
gra baraż z drugą drużyną z I ligi.
Do LOTTO Ekstraligi awansuje zwycięzca I Ligi, natomiast druga drużyna w tabeli I ligi
rozgrywa mecz barażowy z drużyną z 9 miejsca tabeli LOTTO Ekstraligi po I etapie –
jego zwycięzca w następnym sezonie będzie grał w LOTTO Ekstralidze, a przegrany
w I Lidze.
Terminarz, harmonogram meczów i organizatorów ustala i publikuje Komisarz
LOTTO Ekstraligi.

1.
2.

3.
4.

5.
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A. Porządek gier
1. Standardowy porządek gier:
1/ Podwójna mężczyzn (kort nr 1)/ Podwójna kobiet (kort nr 2)
2/ Kolejność pozostałych gier (pojedyncza mężczyzn I i II, pojedyncza kobiet I i II, mieszana)
ustala sędzia główny dbając o płynność meczu i czas odpoczynku zawodników.
2. Harmonogram meczów ostatniej kolejki w Ekstralidze ustala Komisarz LOTTO
Ekstraligi po zakończeniu przedostatniej kolejki.
3. Dopuszcza się wystąpienie zawodników w szerokich składach w ramach tego
samego klubu, przy czym w tej samej kolejce zawodnik może zagrać tylko na jednym
poziomie DMP.
4. Skład drużyny.
a. Siłę rakiet zawodników polskich na cały sezon kluby podają wraz ze
zgłoszeniem zawodników ( po pierwszej kolejce w razie uzupełnienia składu
można zmienić siłę rakiet na pozostałe cztery kolejki rundy zasadniczej
i kolejkę finałową.
b. Najpóźniej 45 minut przed rozpoczęciem meczu kierownicy drużyn
niezależnie od siebie podają pisemnie sędziemu głównemu skład tj.
ustawienie zawodników i par na wszystkie gry w meczu. W grach
pojedynczych w porządku zgodnym siłą rakiet ustaloną na cały sezon
w I zawodnik ustawiony nie niżej niż w II, dodatkowo uznaje się, że zawodnik
o wpisie „O” jest wyżej klasyfikowany od innych. Przy dwóch zawodnikach
o wpisie „O” decyduje ranking europejski Elity. Jeżeli zawodnicy nie mają
rankingu, kolejność rakiet ustala kierownik drużyny,
c. Sędzia główny dopilnowuje, aby drużyny mogły skorzystać z prawa tajności
składu,
d. Po zgłoszeniu składów następuje ich ujawnienie, sprawdzenie porządków
gier pojedynczych (przy błędnym zgłoszeniu zamiana pozycji), ustalenie
porządku gier i po prezentacji rozpoczęcie meczu,
5. W meczu zawodnik może grać maksimum w dwóch grach różnego rodzaju.
6. W meczu może grać w drużynie maksimum dwóch zawodników o wpisie „O”.
7. Jeżeli po ujawnieniu składów zawodnik ulegnie kontuzji uniemożliwiającej udział
w grze (jeszcze nierozpoczętej) do której został zgłoszony, to dopuszczalna jest
zmiana składu w grach, do których został zgłoszony kontuzjowany zawodnik. W
takim przypadku:
a. Kontuzjowany zawodnik nie może grać w tym meczu w innej grze,
b. Traci ważność skład zgłoszony w rodzajach gier z kontuzjowanym
zawodnikiem. Dla zapobieżenia wykorzystaniu tej możliwości w celach
niesportowych w każdym przypadku kontuzji musi być pisemne
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potwierdzenie przez lekarza/ratownika, a sędzia główny opisuje to
w protokole.
B. Ramowy harmonogram meczów etapu I
a. Dwie lokalizacje w sobotę dwie lokalizacje w niedzielę. Godziny ustalone
z Komisarzem LOTTO Ekstraligi, aby zapewnić jak najlepsza dostępność
i atrakcyjność dla kibiców oraz transmisji.
b. Komisarz Ekstraligi za zgodą lub na wniosek zainteresowanych drużyn może
ustalić inne rozłożenie danej kolejki,
c. Mecz musi być rozgrywany równolegle na dwóch kortach, aby skrócić czas
trwania meczu i spowodować większe zainteresowanie widzów i mediów.
1. Szczegółowy komunikat organizator przesyła do drużyny przyjezdnej i Komisarza
LOTTO Ekstraligi najpóźniej 14 dni przed turniejem.
2. Zawodnik o wpisie „O”, aby zagrać w II lub III etapie LOTTO Ekstraligi musi zagrać
w przynajmniej jednej rundzie I etapu Ekstraligi.
VI.
1.
2.
3.

4.

VII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UBIORY
W LOTTO Ekstralidze obowiązują jednolite ubiory drużyny.
Na plecach koszulki obowiązuje poziomo nazwisko zawodnika i pod nim nazwa
klubu/ośrodka wg. Regulaminu Sportowego PZBad.
W LOTTO Ekstralidze na ubiorze zawodnika muszą wystąpić: na prawym rękawie, 5 x
4 cm – reklama sponsora strategicznego, w części przedniej – centralnie, możliwie
jak najwyżej, 5 x 4 cm – reklama Partnera Tytularnego, pozostałe logotypy
sponsorów według indywidualnych kontraktów oraz wytycznych PZBad.
Drużyna mistrzowska z poprzedniego sezonu ma prawo do napisu na koszulkach
„Mistrz Polski”.
WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE HAL ORAZ OBOWIĄZKI GOSPODARZY
ORGANIZATORÓW MECZÓW LOTTO EKSTRALIGI
Dwie maty boiskowe + boisko do rozgrzewki.
Wysokość nad boiskami minimum 9 m oraz minimum 2 m wolnej przestrzeni wokół
boisk.
W dzień okna znajdujące się w hali powinny zostać osłonięte.
Powinno zostać zapewnione możliwie jednolite ciemne tło za tylnymi liniami boiska.
Wymagany jest brak ruchu powietrza podczas meczów.
Na stanowiskach sędziowskich oraz po obu stronach siatki powinna zostać
zainstalowana reklama z logiem Partnera Tytularnego oraz numerem kortu.
Wyposażenie ogólne i wokół boisk (według szczegółowych wymagań PZBad manual):
a. Koziołki reklamowe – (dostarczane przez PZBad),
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b. Pojemniki na rzeczy/torby zawodników z reklamą sponsora technicznego –
4 szt. na kort (dostarczane przez PZBad),
c. Ścianka sponsorska (dostarczana przez organizatora). Reklamy na ściance
sponsorskiej w proporcji 60 % partnerzy LOTTO Ekstraligi, 40% do dyspozycji
drużyn.
d. Numeratory do poszczególnych gier (dostarczone przez organizatora),
e. Flaga państwowa (dostarczona przez organizatora).
8. Powinien być zapewniony stały dostęp do Internetu.
9. Organizator musi zapewnić odpowiednie nagłośnienie.
10. Organizator jest zobowiązany do prowadzenia transmisji wideo z przynajmniej
jednego kortu.
11. Oficjalną lotką LOTTO Ekstraligi (wszystkie mecze muszą być rozgrywane tą lotką)
jest Victor Master Ace.
12. Podczas otwarcia i prezentacji należy:
a. Odtworzyć akompaniament muzyczny każdej drużyny.
b. Odtworzyć hymn państwowy.
VIII.

UKŁAD TABELI
1. Tabela ligowa zawiera uporządkowaną listę uczestników z nazwami:
a. Klubów według wyznaczników ich rejestracji członkowskiej.
b. Ośrodków szkoleniowych w formie skrótu i miejscowości.
2. O kolejności miejsc decydują przepisy BWF gier drużynowych.

IX.

TYTUŁY, AWANSE I SPADKI DRUŻYN
1. Zdobywca pierwszego miejsca w finale LOTTO Ekstraligi otrzymuje tytuł
Drużynowego Mistrza Polski, a zdobywca drugiego miejsca – tytuł Drużynowego
Wicemistrza Polski.
2. Drużyna, która odda dwa mecze bez gry zajmuje ostatnie miejsce lidze i spada z niej.
3. Skład LOTTO Ekstraligi Badmintona w sezonie 2023/2024 (uwzględniający par III; pkt
2.)
a. drużyny, które zajęły miejsca 1- 8. (z zastrzeżeniem par IX pkt.2.),
b. drużyna, która zajęła pierwsze miejsce I Lidze,
c. zwycięzca meczu barażowego między drużynami zajmującymi 9 miejsce
w LOTTO Ekstralidze i drugie miejsce w I Lidze.

X.

NAGRODY
1. Organizator etapu pucharowego LOTTO Ekstraligi funduje nagrody:
a. Drużynowy Mistrz Polski otrzymuje puchar z wygrawerowaną informacją
określającą tytuł i termin zdobycia,
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b. Zdobywcy miejsc 1-3 w Ekstralidze otrzymują medale (po 16 na drużynę),
c. Podział puli nagród według następującego schematu: 1. Miejsce – 50% puli,
2. Miejsce – 30% puli, 3. Miejsce – 20% puli.

XI.

UWAGI
1. Wszelkie uwagi dotyczące warunków gry, uprawnień zawodników itp. na żądanie
kierownika drużyny mogą być wpisane do protokołu przed rozpoczęciem meczu,
natomiast uwagi dotyczące wszelkiego rodzaju sytuacji podczas meczu powinny być
wpisane do protokołu najpóźniej po zakończeniu danej gry. Uwagę taką może
wpisać sędzia główny tylko na żądanie kierownika drużyny wnoszącej zastrzeżenia.
Uwagi wpisane do protokołu nie są równoznaczne z protestem i są traktowane
jedynie jako doniesienie, stanowią jednak warunek rozpatrywania protestu
złożonego przez drużynę a dotyczącego faktów opisanych w protokole. Podpisanie
przez kierownika drużyny protokołu po zakończonym meczu jest równoznaczne
z potwierdzeniem prawidłowości rozegranego meczu.

XII.

WERYFIKACJE
1. Weryfikacje należą do Komisarza LOTTO Ekstraligi.
2. Mecz zostaje zweryfikowany jako wygrany przez przeciwnika bez gry (tj. 7:0; 14:0;
210-0) drużynie, która:
a. Z własnej winy nie przystąpiła do meczu lub spóźniła się więcej niż 60 minut,
b. Odmówiła gry pod kierownictwem powołanego sędziego głównego,
c. Wstawiła do gry osobę nieuprawnioną (brak aktualnej zdolności do gry,
w okresie dyskwalifikacji lub poza szerokim składem),
d. Nie przesłała w terminie komunikatu organizacyjnego do zainteresowanych
drużyn i do Komisarza LOTTO Ekstraligi.
3. W meczu można oddać walkowerem jedną grę, bez konsekwencji.

XIII.

SPRAWY SĘDZIOWSKIE
1. Uprawnionymi dla LOTTO Ekstraligi oraz I ligi są sędziowie opublikowani w aktualnej
ewidencji sędziów na witrynie internetowej PZBad.
2. Kolegium Sędziów PZBad przy akceptacji Komisarza powołuje sędziów głównych na
LOTTO Ekstraligę.
Sędziów prowadzących w LOTTO Ekstralidze powołuje
organizator spośród opublikowanej listy (par XIII, pkt. 1.) oraz liniowych (minimum
po 2 na boisko), którzy ukończyli 13 lat.
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XIV.
1.
2.

3.
4.
5.

OGÓLNE SPRAWY FINANSOWE
PZBad pokrywa koszty zakwaterowania, podróży i ekwiwalentu sędziego głównego.
Organizator meczu pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia, podróży
i ekwiwalentów sędziów prowadzących i liniowych oraz wyżywienia sędziego
głównego
Organizator pokrywa pozostałe koszty organizacyjne.
Koszty uczestnictwa pokrywają kluby / ośrodki szkoleniowe.
Każdy klub otrzyma 10 tub oficjalnych lotek LOTTO Ekstraligi od sponsora
technicznego.

XV.

KARY
1. Komisarz LOTTO Ekstraligi – niezależnie od Części Ogólnej – na podstawie protokołu
sędziego głównego może nałożyć kary:
a. Za wycofanie drużyny, zignorowanie terminu mecz, oddanie meczu bez gry,
zejście drużyny z boiska, niedokończenie gier (płaci klub/ośrodek) = 5000 zł,
b. Za niespełnienie warunków technicznych hali i/lub obowiązków organizatora
(płaci organizator) = 1000 zł,
c. Za grę inną niż oficjalną lotką rozgrywek (płaci klub/ośrodek) = 1000 zł,
d. Za brak jednolitych ubiorów albo nieprawidłowy ubiór (płaci klub/ośrodek) =
500 zł za każdy mecz,
e. Za brak wystarczającej liczby sędziów (płaci organizator) = 300 zł za każdego
brakującego sędziego w danym meczu.
2. Odwołania od decyzji o ukaraniu rozpatruje Komisja Dyscyplinarna i Arbitrażowa
PZBad.

XVI.

SZCZEGÓLNE SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Komisarz LOTTO Ekstraligi jako organ kierujący może ustalić:
a. Tryb przepływu informacji,
b. Specjalne nazewnictwo DMP,
c. Szczególne warunki organizacyjne,
d. Inne kary za nieprzestrzeganie Regulaminu lub niewywiązanie się z zawartej
umowy.

XVII.

SPRAWY PORZĄDKOWE
1. Czas oczekiwania na drużyny wynosi 60 minut. Jeżeli przez 60 minut od wyznaczonej
godziny meczu nie będą spełnione przez organizatora warunki umożliwiające
rozpoczęcie meczu uznaje się, że czas oczekiwania na drużynę organizatora został
przekroczony. Spóźnienie drużyn przyjezdnych może być usprawiedliwione jedynie
w przypadku opóźnienia publicznych środków lokomocji albo awarii własnego
pojazdu, co musi być potwierdzone przez właściwą instytucję. Jeżeli istnieje
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2.
3.
4.
5.

XVIII.

możliwość rozegrania meczu z opóźnieniem decyzja należy do sędziego głównego,
ale drużyny powinny wykazać maksimum dobrej woli, aby mecz rozegrać.
W związku z tym drużyna ma obowiązek oczekiwania na drużynę przyjezdną przez
60 minut od wyznaczonej godziny meczu.
Przed rozpoczęciem każdego meczu obowiązuje prezentacja i powitanie drużyny.
Osobą reprezentującą drużynę wobec sędziego głównego jest kierownik drużyny, tj.
osoba zgłoszona do pełnienia tej funkcji przy podawaniu składu.
Podczas meczów obecność lekarza lub ratownika medycznego jest obowiązkowa.
Sędzia główny niezwłocznie po danym meczu przesyła protokół w formie
elektronicznej do Komisarza LOTTO Ekstraligi z kopią do wyznaczonych przez
Komisarza osób.
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.

1.
2.
3.
4.

W sezonie 2022/2023 Partnerem Tytularnym Ekstraligi jest firma LOTTO.
Sponsorem technicznym jest firma Victor.
Komisarz ustala skład LOTTO Ekstraligi.
Dla spraw nieuregulowanych w tym Regulaminie obowiązuje Część Ogólna
Regulaminu Sportowego.
5. Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZBad.
6. Przystępując do rozgrywek drużyny akceptują niniejszy Regulamin.
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