
REGULAMIN PUCHARU POLSKI 

 1. CEL.  

1.1. Wyłonienie zdobywcy  Pucharu Polski kobiet i mężczyzn 

1.2. Szerokie współzawodnictwo stanowiące stymulator działania sekcji badmintona.  

1.3. Medialna promocja badmintona.  

2. STRUKTURA, KIEROWNICTWO.  

2.1 Kierowane przez Wydział Gier PZBad 

2.2 Skład  8 drużyn męskich plus 8 drużyn żeńskich 

3. UCZESTNICTWO.  

3.1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyn w terminie określonym w komunikacie 

3.2. Do turniejów kobiet i mężczyzn automatycznie kwalifikuje się po 6 najlepszych zgłoszonych 
drużyn. Pozostałe 2 miejsca w turnieju kobiet i mężczyzn zajmą drużyny wyłonione w kwalifikacjach.   

Do turnieju mogą przystąpić drużyny z ekstraligi , drużyny z niższych lig , oraz drugie drużyny 
zespołów z ekstraligi. Dopuszcza się również grę zawodników nie zgłoszonych do rozgrywek ligowych 
ale będących zawodnikami danego klubu. 

Przy ustaleniu pozycji na liście zgłoszonych drużyn brana jest pod uwagę: 

a. kolejności miejsc z poprzedniego zakończonego sezonu ekstraligi 

b. kolejność miejsc z poprzedniego zakończonego sezonu 1 ligi, następnie 2 ligi, następnie 3 ligi 

c. drugie drużyny z ekstraligi i pozostałe drużyny wg kolejności miejsc z poprzedniego zakończonego 
sezonu ekstraligi 

3.3. Zawodnicy obowiązani są posiadać aktualne badania sportowo-lekarskie lub oświadczenie 
zawodnika o stanie zdrowia i jego zdolności do gry. 

4. SYSTEM PUNKTOWANIA GRY.  

4.1 System do dwóch wygranych setów do 21 punktów bez podwyższania, po każdym 11 punkcie 
następuje 60 sekundowa, a po zakończonym secie 120 sekundowa przerwa dla zawodników. Po 11 
punkcie w trzecim secie następuje dodatkowa zamiana stron.  

5. SYSTEM ROZGRYWEK.  

5.1 Puchar Polski kobiet i mężczyzn będzie rozgrywany w dwóch grupach 4 drużynowych , systemem 
pośrednim ( półfinały - pierwsze miejsca z grupy grają z drugim miejscem z drugiej grupy.) 

5.1.1. W kwalifikacjach rozstawione będą dwie drużyny (wg kolejności na liście zgłoszonych drużyn) i 
w rozgrywkach pucharowych zostaną wyłonione dwie drużyny, które uzupełnią fazę grupową.  

5.1.2 W fazie grupowej w pierwszej grupie zagrają drużyny 1,4 i 5, a w drugiej 2,3,6 z listy zgłoszeń. 
Drużyny z kwalifikacji zostaną dopisane odpowiednio do grupy drugiej i pierwszej (wg listy zgłoszeń). 

5.3. Terminarz eliminacji i turnieju głównego zostanie określony w komunikacie. 



5.4 W Pucharze Polski kobiet i mężczyzn będą rozgrywane po trzy single i dwa deble  

5.4.1.Standardowy porządek gier : 

Gra podwójna 1 

Gra podwójna 2 

Singiel 1 

Singiel 2 

Singiel 3 

5.6. Skład drużyny.  

5.6.1. Najpóźniej 40 minut przed rozpoczęciem meczu kierownicy drużyn niezależnie od siebie podają 
pisemnie sędziemu głównemu skład tj. ustawienie zawodników i par na wszystkie gry w meczu 
(odpowiednio stosuje się również zasady dostarczania lotek), przy czym w grach pojedynczych w 
porządku zgodnym z siłą rakiet dostarczona przed turniejem ( musi to być rzeczywista siła rakiet , 
która podlega weryfikacji przez Wydział Gier ), tj. w I zawodnik sklasyfikowany nie niżej niż w II, 
dodatkowo uznaje się, że zawodnik o wpisie „O” jest wyżej klasyfikowany od innych. Sędzia główny 
dopilnowuje, aby drużyny mogły skorzystać z prawa tajności składu. Po zgłoszeniu składów następuje 
ich ujawnienie, sprawdzenie porządków gier pojedynczych (przy błędnym zgłoszeniu zamiana 
pozycji), ewentualne uzgodnienie innego niż standardowy porządku gier i (po prezentacji) 
rozpoczęcie gier. Porządek gier pojedynczych pozostaje niezmienny w danej rundzie (w tym 
przypadków równych ocen i dwóch zawodników o wpisie „O” w jednej grze).  

5.6.2. W meczu zawodnik może grać maksimum w dwóch grach (różnego rodzaju).  

5.6.3. W meczu może grać maksimum dwóch zawodników o wpisie „O”.  

5.6.4. 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 (kontuzji):  

5.6.4.1. kontuzjowany zawodnik nie może grać w tym meczu w innej grze,  

5.6.4.2. 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 potwierdzenie przez lekarza / ratownika, a sędzia główny opisuje to w protokole.  

6. UBIORY.  

6.1. W  Pucharze Polski obowiązują jednolite ubiory drużyny.  

 

7. UKŁAD TABELI.  

7.1. O kolejności miejsc w grupach decydują przepisy BWF gier drużynowych  

  



8. WERYFIKACJE.  

8.1. Mecz zostaje zweryfikowany jako wygrany przez przeciwnika bez gry (tj. 5:0; 10:0; 21:00) 
drużynie, która:  

8.1.1. z własnej winy nie przystąpiła do meczu lub spóźniła się więcej niż 60 minut,  

8.2.2. odmówiła gry pod kierownictwem powołanego sędziego głównego,  

8.2.3. w składzie nie uwzględniła wszystkich gier (spośród zawodników obecnych na prezentacji), 
8.2.4. wstawiła do gry osobę nieuprawnioną (brak aktualnej zdolności do gry, w okresie 
dyskwalifikacji lub poza szerokim składem  

9. SPRAWY SĘDZIOWSKIE.  

9.1  PZBad powołuje sędziów głównych  i prowadzących  

9.2. OGÓLNE SPRAWY FINANSOWE.  

9.2.1. Organizator meczu pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia, podróży i ekwiwalentów 
sędziów  

9.2.2. Organizator pokrywa pozostałe koszty organizacyjne.  

9.2.3. Koszty uczestnictwa pokrywają kluby / ośrodki szkoleniowe. 

10. SPRAWY PORZĄDKOWE.  

10.1. 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 
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 1 godzinę od wyznaczonej godziny meczu.  

10.2. Przed rozpoczęciem każdego meczu obowiązuje prezentacja i powitanie drużyny.  

10.3. Osobą reprezentującą drużynę wobec sędziego głównego jest kierownik drużyny, tj. osoba 
zgłoszona pisemnie do pełnienia tej funkcji (przy podawaniu składu ).  

10.4. Podczas meczów obecność lekarza lub ratownika medycznego jest obowiązkowa.  

10.5. Wymagana jest tablica, gdzie prezentowany będzie bieżący wynik meczu 

10.5. Sędzia główny niezwłocznie po turnieju protokół w formie elektronicznej przesyła do Wydziału 
Gier PZBad  

  



11. NAGRODY 

11.1 Drużyna zajmująca pierwsze miejsce otrzymuje puchar i medale.  

Drużyny z miejsc 2 i 3 otrzymują medale. 

11.2 Nagrody finansowe  

I miejsce – 6 tys. złotych 

II miejsce – 3 tys. złotych 

III miejsce – 1 tys. złotych 

 

12. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.  

12.1 Dla spraw nie uregulowanych w tym Regulaminie obowiązuje Część Ogólna Regulaminu 
Sportowego.  

12.2. Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZBad. 


