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 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

         FINAŁU WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO    

W BADMINTONIE DZIEWCZĄT i CHŁOPCÓW    

            IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ     

                                   2022/2023 

 

Miejsce : Powiatowa Hala Sportowa Pabianice ul.Św.Jana 30-36 

Organizator : MDK w Pabianicach na zlecenie ŁSZS 

Kierownik zawodów : p. Grażyna Wójcik tel. 605 601 753 

Termin : 03.11.22 r.  

- godz. 9.00 – 9.30  weryfikacja  

- godz. 9.30 – 9.45 losowanie 

- godz. 10.00 rozpoczęcie zawodów  

Prawo startu ma jedna szkoła wyłoniona na podstawie rozegranych zawodów powiatowych. 

Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły rocznik 2008-2009. 

Zawody rozgrywane będą zgodnie z regulaminem ŁSZS dostępnym na stronie www.lszs.pl i PZB 

oraz wytycznymi zawartymi w „ Zasadach bezpieczeństwa podczas zawodów organizowanych w 

ramach współzawodnictwa sportowego szkół „. www.lszs.pl 

Zgłoszenia – zgodnie z zapisem w SRS do dnia 02.11.22 r. do godz.11.oo  

 Weryfikacja -  lista wygenerowana z SRS i podpisana przez dyrektora szkoły oraz opiekuna, 

ważne legitymacje szkolne . 

 Brak któregokolwiek z w.w dokumentów oznacza zakaz brania udziału w zawodach. 

 Nie dopuszcza się dokonywania odręcznych zmian na zgłoszeniu. W zgłoszeniu można umieścić 

więcej zawodników(rezerwa) niż przewiduje regulamin. 

System rozgrywek 

  1. Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów. 

  2. Każda gra rozgrywana jest do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są   

      do 11 pkt. (bez prawa podwyższania) 

 3. Zespół liczy dwóch zawodników + zawodnik rezerwowy. Zawodnik może być wymieniony w 

     trakcie meczu na rezerwowego, który gra na jego miejscu do końca spotkania.  

 4. System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn 

     i ustala go organizator. Przy dużej ilości drużyn  obowiązywać będzie system pucharowy. 

  5. W zawodach biorą udział oddzielnie drużyny dziewcząt i chłopców 

  6. Zespół liczy dwóch zawodników + zawodnik rezerwowy obowiązuje ten sam skład przez cały  

   turniej 
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  7. Główną lotką do gry jest lotka piórowa, dopuszcza się również lotkę plastykową 

   8. Zawodnicy muszą posiadać własny sprzęt. 

W zależności od ilości zgłoszonych szkół  sposób rozegrania zawodów może ulec zmianie  i 

będzie podany przed zawodami na odprawie technicznej. 

   

Nagrody 

 Za miejsca I – III  puchary i medale 

Dla wszystkich drużyn – dyplomy 

 

 

UWAGI 

· Za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży odpowiada nauczyciel - opiekun grupy.  
· Opiekunowie zespołów sprawują nadzór nad grupą od momentu wejścia na teren 

obiektu do chwili opuszczenia budynku.  
· Obowiązuje opłata startowa 5 zł. od zawodnika 

· Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator (zaginięcie, kradzież) nie ponosi  

odpowiedzialności.  

· Zawodników i opiekunów obowiązuje zmiana obuwia. 

· Zawodników obowiązują stroje sportowe 

· Organizator zabezpiecza wodę dla uczestników. 

·  Prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminów wymienionych w komunikacie. 

Szkoła , która spóżni się ze zgłoszeniem nie będzie dopisana do zawodów. 

·                W stosunku do szkół , które dokonaja zgłoszenia do zawodów w SRS , a które  będą 

·                przekraczać regulamin uczestnictwa zapisany w  punktach nr 11 i 12 Kalendarza  

·               Imprez ŁSZS na rok 2022/23 ,  będą wyciągane konsekwencje wynikające z tych 

·               zapisów.                                                                                    

 

 

                                                                                   Wiesław Dębowski ŁSZS 

 

 

 


