
 

 

 

BADMINTON – Regulamin techniczny 

I. PROGRAM ZAWODÓW 

1. Akademickie Mistrzostwa Polski w badmintonie przeprowadza się dwuetapowym systemem eliminacyjnym. 

I etap stanowią półfinały rozgrywane w dwóch strefach: 

 Strefa A – Północ (województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko–pomorskie, warmińsko–mazurskie, 

podlaskie, wielkopolskie, mazowieckie i łódzkie); 

 Strefa B – Południe (województwa: świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, lubelskie, śląskie, opolskie, 

dolnośląskie i lubuskie); 

II etap stanowi finał ogólnopolski: 

do finału awansują zespoły z każdego półfinału w liczbie uzależnionej od liczby zespołów biorących udział w danym półfinale 

oraz od ogólnej liczby zespołów uczestniczących w obydwu półfinałach, wg wzoru*: 

 

gdzie:  

A  – liczba uczelni awansujących z danego półfinału do rozgrywek finałowych 

WA  – liczba uczelni startujących w danym półfinale 

N  – suma uczelni startujących w obu półfinałach: (WA1 + WA2) Przy założeniu: A ≥ 0,5 (zaokrąglamy w górę), A < 0,50 

(zaokrąglamy w dół) 

* Jeżeli reprezentacja gospodarza zawodów na podstawie zapisu punktu II.2.14.a Regulaminu Ogólnego AMP otrzymuje 

miejsce w zawodach finałowych wtedy w powyższym wzorze liczbę 16 zastępuje liczba 15; 

2. Standardowa kolejność gier: pojedyncza kobiet I, pojedyncza mężczyzn I, podwójna kobiet, podwójna mężczyzn, mieszana, 

pojedyncza kobiet II, pojedyncza mężczyzn II. Za zgodą obu stron sędzia może zmienić standardową kolejność gier. 

3. Mecze rozgrywane w ramach rywalizacji grupowej są rozstrzygane we wszystkich 7 grach. Mecze rozgrywane w systemie 

pucharowym są przerywane po zdobyciu przez jedną z drużyn 4 pkt. 

4. W trakcie weryfikacji przed zawodami kierownik drużyny deklaruje kolejność ustawienia zawodników (-czek) w grach 

pojedynczych. Kolejność ta nie może ulec zmianie w trakcie zawodów na danym etapie. W razie wykrycia niezgodności już 

zgłoszonego składu na dany mecz z deklarowaną kolejnością sędzia główny koryguje zgłoszenie, przestawiając na odwrót 

pozycje obu zawodników (-czek) w zgłoszeniu. W razie wykrycia pomyłki dopiero po rozpoczęciu pierwszej z błędnie 

obsadzonych gier, ich kolejności nie koryguje się. 

5. System rozgrywania Mistrzostw i zasady rozstawiania są określone osobnymi regulaminami AMP. 

II. UCZESTNICTWO 

1. Uczelnia ma prawo zgłoszenia drużyny w składzie maksymalnie 6 kobiet i 6 mężczyzn.   

2. Skład zespołu zgłoszony do półfinałów obowiązuje do końca Mistrzostw i nie może być zmieniany ani uzupełniany. 

3. W poszczególnych etapach rozgrywek (półfinał i finał) może uczestniczyć maksymalnie 5 kobiet i 5 mężczyzn spośród 

zgłoszonych zawodników. W skład ekipy mogą również wchodzić trener i kierownik.  

4. Reprezentacja uczelni, aby mogła przystąpić do meczu musi być w składzie nie mniejszym niż 3 kobiety i 3 mężczyzn.  

W przeciwnym razie przegrywa mecz walkowerem. 

5. Zawodnik (-czka) może wystąpić w danym meczu maksymalnie w 2 grach (muszą być różnego rodzaju). 

III. PUNKTACJA 

Zgodnie z przepisami i regulaminem Polskiego Związku Badmintona. 

IV. UWAGI KOŃCOWE 

1. W celu wyłonienia indywidualnego Mistrza może być rozegrany turniej dla kobiet i mężczyzn, poza klasyfikacją.  

2. Zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminami i przepisami Polskiego Związku Badmintona pod warunkiem, że regulaminy 

AMP nie stanowią inaczej.  


