
Deblowa liga badmintona 
 

Regulamin Deblowej Ligi Badmintona Amatorów 2022/2023 

1. Liga deblowa składa się z 35 kolejek ligowych. 
2. Kolejki odbywają się w czwartki co tydzień. 
3. W lidze może wziąć udział para mężczyzn, para kobiet lub kobieta z mężczyzną. 

Grupy nie dzielą się na płeć. 
4. Od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda pisemna opiekunów. 
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za poniesione kontuzje podczas ligi. 

Zawodnicy biorą udział w lidze na swoją odpowiedzialność. 
6. Organizator nie odpowiada za zgubione rzeczy podczas trwania ligi. 
7. Każdy uczestnik biorąc udział w lidze automatycznie wyraża zgodę na publikację 

wizerunku. 
8. Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją 

regulaminu. 
9. Zapisać się można w każdym etapie trwania ligi. 
10. Zawodnicy zgłaszają swój udział przed każdą kolejką do środy poprzedzającej daną 

kolejkę do godziny 16:00. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową lub 
telefoniczną. 

11. W zgłoszeniu należy podać poziom stopnia zaawansowania gry, numer kontaktowy 
oraz partnera do gry. Para, która nie deklaruję poziomu gry decyduje się na grę w 
ostatniej grupie. 

12. Po zgłoszeniu każda para przydzielana jest do grupy. Przydział do grup jest na 
zasadzie sumy punktów z poprzednich kolejek, występ w poprzedniej kolejce. 

13. Organizator nie zapewnia lotek do gry. Obowiązują lotki piórowe według rankingu 
Pzbad. 

14. Opłata za udział w kolejce wynosi 30 zł od zawodnika. W opłacie ujęte jest wynajem 
hali, obsługa ligi, poczęstunek, nagrody, koszulki pamiątkowe. 
Opłacenie udziału przed rozpoczęciem gier. 

15. Para zawodników, która nie zjawi się w dzień rozgrywek, a została zgłoszona zostanie 
obciążona karą 30 zł od osoby. 

16. Rezygnację z gry należy zgłosić do środy do godziny 17:00. 
17. Rezygnacje po godzinie 17:00 oraz po udostępnieniu harmonogramu gier, zostają 

ukarane karą pieniężną w wysokości 30 zł od osoby. 
18. Przydział do grup będzie udostępniany po godzinie 22:00 w środę poprzedzającą ligę. 
19. Grupy mogą się składać od 4-6 par. 
20. W grupach rozgrywamy mecze “każdy z każdym”. 
21. Gra toczy się do 2 wygranych setów. Sety w grupach, w których znajduje się 6 par 

odbywają się do 15 punktów, gdzie 15 punkt jest kończący, a w grupach gdzie 
znajduje się 5 par do 21 oraz 21 punkt jest kończący. 

22. Para zwyciężająca swoją grupę awansuję do grupy wyżej (nie dotyczy grupy 1), para 
która uzyska ostatnie miejsce w grupie spada do niższej grupy (nie dotyczy ostatniej 
grupy). 

23. Każda grupa ma do dyspozycji 1-2 korty w zależności od ilości grup. 
24. Liga rozpoczyna się o godzinie 18:00 (do ustalenia). Godziny mogą ulec zmianie wraz 

z zainteresowaniem ligą. 
25. Zwycięska para 1 grupy otrzymuje 300 punktów. Każda kolejna zwycięska para 

kolejnych grup otrzymuje o 20 punktów mniej ( 2 grupa 280, 3 grupa 260 pkt itd.). 



26. Każde kolejne miejsce w grupie otrzymuje o 10 pkt mniej. ( 2 miejsce w 1 grupie 290 
pkt, 3 miejsce w 1 grupie 280 pkt itd., 2 miejsce w 2 grupie 270 pkt itd.) 

 
27. W przypadku oddania meczu walkowerem lub rezygnacji z gry spowodowanej 

kontuzją zostaje odjęte 10 punktów za każdy mecz od punktów rankingowych. 
28. Para wygrywając mecz walkowerem nie uzyskuje punktów za ten mecz. 
29. Punkty zdobyte na każdej kolejce sumują się. 
30. Do końcowego rankingu brane są pod uwagę 9 najlepszych rezultatów pary 

zawodników. 
31. Miejsca 1-3 zostaną nagrodzone pucharami oraz nagrodami rzeczowymi według 

możliwości organizatora. 
32. Każda osoba, która wystąpi przynajmniej połowie kolejek organizowanej ligi 

otrzymuje pamiątkową koszulkę. 
33. Podczas finału ligi odbędzie się losowanie nagród, wśród obecnych zawodników 

finałowej kolejki. 
34. Uczestnicy ligi wyrażają zgodę na publikację wyników z danymi osobowymi oraz 

publikację wizerunku w ramach promowania ligi. 
35. Przekazane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29.08.1997 roku oraz ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18.07.2002 roku. 

36. Zawodnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych danych osobowych na 
potrzebę organizacji Deblowej Ligi Badmintona zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem 
o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27.04. 2016 roku (RODO). 

37. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 13, poz.883 z pzm), 
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do personalizacji oraz wyraża zgodę na wykorzystanie swojego 
wizerunku (zdjęć, filmów itp.) w celach marketingowych- wysyłania wiadomości SMS, 
e-mail, komunikacji telefonicznych podczas wydarzeń sportowych. 

38. Regulamin może ulec zmianie w każdym momencie. 
 


