
 
262/2019/XIII 

UCHWAŁA ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA  

z dnia 10.09.2019 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski 
Polskiej Ligi Badmintona na sezon 2019/2020  

Zarząd Polskiego Związku Badmintona, działając na podstawie § 46 pkt 12b 
Statutu, tekst jednolity z dnia 6.10.2012 r., zatwierdzony przez Krajowy Rejestr 
Sądowy w dniu 1.02.2013 r., uchwala co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Polskiej Ligi 
Badmintona na sezon 2019/2020, który stanowi załącznik nr do niniejszej 
uchwały.  

§ 2  

Uchwałę podjęto większością głosów w drodze mailowej, zgodnie z § 5, ust. 2  
Regulaminu organizacji i funkcjonowania Zarządu PZBad. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Załącznik do Uchwały 262/2019/XIII 

REGULAMIN  DRUŻYNOWYCH  MISTRZOSTW  POLSKI 

POLSKIEJ  LIGI  BADMINTONA 

1. CEL.   

1.1. Wyłonienie Drużynowego Mistrza Polski.   

1.2. Szerokie współzawodnictwo stanowiące stymulator działania sekcji badmintona.   

1.3. Medialna promocja badmintona.  

2. STRUKTURA, KIEROWNICTWO.   

2.1.1 Kierowana przez Komisarza Ekstraligi: Ekstraliga 

2.1.2 Kierowane przez Komisarza Ligi: I liga, II liga i III liga  

2.2 Ekstraliga – 15 drużyn 

2.3 Pierwsza liga: dwie grupy : „północ” i „ południe” 

2.4 Druga liga – międzywojewódzka – sześć  grup z podziałem na dwie strefy po trzy grupy   

2.5 Trzecia liga – wojewódzka, trzy grupy: śląskie, mazowieckie, podkarpackie 

3. UCZESTNICTWO.   

3.1. W Mistrzostwach uczestniczą kluby , drużyny oraz  zaakceptowane przez Komisarza 
Ligi ośrodki szkoleniowe (pkt. 9.3.).   

3.2. Klub może mieć maksymalnie jedną drużynę na każdym poziomie DMP.   

3.3. Warunkiem uczestnictwa drużyny jest uregulowanie wpisowego (w ekstralidze 3500 zł,  
pierwszej lidze 1500 zł., drugiej lidze 1000 zł., w trzeciej lidze 500 zł i opłat za 
zawodników tylko ekstralidze (pkt. 3.4.1.4.).  

3.4. Uczestnictwo w ekstralidze:  

3.4.1. Dla ekstraligi ustala się specjalną listę („szerokie składy”) uprawnionych do gry 
zawodników spełniających na dzień 20 września 2019 poniższe warunki:    

3.4.1.1. wpis „D” w ewidencji zawodników,     

3.4.1.2. kategoria wiekowa starsza niż młodzik (U17 i starsi),    

3.4.1.3. przynależność do danego klubu ekstraligi albo zgoda macierzystego klubu na grę 
zawodnika w danej drużynie ekstraligi,    

3.4.1.4. opłata 100 zł za każdego zawodnika - ekstraliga.  

3.4.2. Szerokie składy (z wymaganymi zgodami) drużyny ekstraligi przesyłają do PZBad do 
25 września 2019, przy czym zawodnik może być uprawniony do gry w jednej drużynie 
przez cały sezon.   



3.4.3. PZBad weryfikuje i publikuje szerokie składy do 30 września 2019.  

3.5. Drużynę klubową w pierwszej, drugiej i trzeciej lidze stanowią zawodnicy o wpisie „L” 
w ewidencji zawodników z danego klubu nienależący do drużyny ekstraligi. 

3.6. Zawodnicy obowiązani są posiadać aktualne badania sportowo-lekarskie.  

4. SYSTEM PUNKTOWANIA GRY. 

4.1  System do dwóch wygranych setów do 15 punktów bez podwyższania, po każdym 8 
punkcie oraz zakończonym secie następuje 60 sekundowa przerwa dla zawodników. Po 
ósmym punkcie w trzecim secie następuje dodatkowa zamiana stron. 

5. SYSTEM ROZGRYWEK.   

5.1. System rozgrywek ustala PZBad 

5.2. Ekstraliga składa się z 15 drużyn i rozgrywa się w etapach:   

5.2.1. etap I – "każdy z każdym"   - 7 rund 

5.2.2. etap II – półfinały (dwa mecze w jednym miejscu): drużyna zajmująca pierwsz 
miejsce z drużyną zajmującą czwarte miejsce  oraz drużyna zajmująca drugie miejsce z 
drużyną zajmującą  trzecie miejsce w tabeli po I etapie ,   

5.2.3. etap III – mecze o miejsca: trzecie (przegrani w półfinałach) i pierwsze (finał - 
wygrani z półfinałów)   

5.2.4. Półfinał oraz finał i mecz o trzecie miejsce toczą się do wygrania czterech gier.   

5.3 I liga składa się z dwóch grup: „północ” i „południe” 

5.3.1 I etap – każdy z każdym w grupie 

5.3.2 II etap – centralny turniej I ligi pomiędzy zwycięzcami grup, organizatora wyznacza 
Komisarz Ligi 

5.3.3. do ekstraklasy awansuje zwycięzca centralnego turnieju I ligi, natomiast przegrany 
rozgrywa mecz barażowy z drużyną z 14 miejsca tabeli ekstraklasy po I etapie, zwycięzca 
w nowym sezonie będzie grał w ekstraklasie, a przegrany w I lidze 

5.3.4 drużyny zajmujące ostatnie miejsca w grupach I ligi spadają do II ligi 

5.4 II liga składa się z sześciu grup z podziałem na dwie strefy po trzy grupy  

5.5 System rozgrywek grupowo-grupowy w każdej ze stref: 

5.5.1 I etap: każdy z każdym w grupie w danej strefie 

5.5.2 II etap – zwycięzcy grup w strefie – każdy z każdym – zwycięzcy stref awansują do I 
ligi, ostatnie drużyny w grupach strefy rozgrywają mecz każdy z każdym, dwie ostatnie 
spadają do III ligi 

5.5. Terminarz, harmonogram meczów i organizatorów ustala i publikuje Komisarz Ligi.   

5.6 Porządek gier.   

5.6.1.Standardowy porządek gier (na dwóch boiskach): 

5.6.1.1 - ekstraliga i I liga:  

1/ pojedyncza mężczyzn I,  

2/ pojedyncza mężczyzn II,  



3/ pojedyncza kobiet I,  

4/ pojedyncza kobiet II,  

5/ podwójna mężczyzn, 

6/ podwójna kobiet,  

7/ mieszana.   

5.6.1.2 Kolejność meczów ustala organizator – gospodarz kolejki, natomiast kolejność 
meczów ostatniej kolejki ustala Komisarz ligi 

5.6.1.3 – II i III liga:  

1/ pojedyncza mężczyzn I,  

2/ pojedyncza mężczyzn II,  

3/ pojedyncza kobiet I,  

4/ podwójna mężczyzn I, 

5/ podwójna mężczyzn II 

6/ podwójna kobiet,  

6/ mieszana.   

5.6.1.4 W III lidze dopuszcza się grę kobiety w grze pojedynczej mężczyzn 

5.6.1.5 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, np. zamiast grać w III lidze w danej kolejce zagra w I lidze 

5.6.2. Kierownicy drużyn mogą uzgodnić i przedstawić sędziemu głównemu inny porządek 
gier uwzględniając zgłoszone i ujawnione składy drużyn (pkt. 5.4.), a także warunki 
lokalne.   

5.6.3. Kierownicy drużyn mogą niezależnie zgłosić inny porządek gier. Przy braku 
porozumienia porządek gier ustala w ekstralidze i I lidze sędzia główny uwzględniając 
ciągłość meczu.  W II i III lidze decydują kierownicy drużyn 

5.7. Skład drużyny.   

5.7.1. 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 oceną listy klasyfikacyjnej PZBad, 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).   

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

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



5.7.4. 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):   

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

5.7.4.2. 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.   

5.8 Ramowe godziny meczów etapu I - Ekstraliga:    

5.8.1. sobota godz. 10, godz. 14 i godz. 18,   niedziela godz. 9, godz. 13 

5.8.2. Komisarz Ligi za zgodą zainteresowanych drużyn może ustalić inny plan godzinowy 
danego turnieju.     

5.8.2.1. Szczegółowy komunikat organizator przesyła do drużyn przyjezdnych i Komisarza 
Ligi najpóźniej 21 dni przed turniejem.   

5.8.3. I, II i III liga musi rozegrać kolejkę, najpóźniej do dnia rozegrania kolejki ekstraklasy  

5.9 Ekstraliga jest rozgrywana lotkami sponsora sportowego Ekstraligi,    

5.9.1 W sezonie 2019/2020 sponsorem sportowym Ekstraligi jest firma MAXX.    

5.6.2 Sponsor Ekstraligi przekazuje drużynom po 20 tuzinów lotek na potrzeby gry w 
Ekstralidze.  

5.10 Okno transferowe Ekstraligi otwarte jest między 3 a 4 kolejką  

5.11 Zawodnik aby zagrać w finale musi zagrać, w przynajmniej 3 rundach rundy 
zasadniczej 

6. UBIORY.   

6.1. W ekstralidze, I, II, i III lidze obowiązują jednolite ubiory drużyny.   

6.2. W ekstralidze na plecach koszulki obowiązuje poziomo nazwisko zawodnika i pod nim 
nazwa klubu / ośrodka wg. przepisów PZBad   

6.3. W ekstralidze na ubiorze zawodnika muszą wystąpić : na prawym rękawie – reklama 
sponsora tytularnego, pozostałe loga sponsorów według indywidualnych kontraktów,  

6.4.  Drużyna mistrzowska z poprzedniego sezonu ma prawo do napisu na koszulkach 
„Mistrz Polski”  

7. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE HAL i ORAZ OBOWIĄZKI GOSPODARZY 
ORGANIZATORÓW MECZÓW EKSTRALIGI.  

7.1. Dwie maty boiskowe + boisko do rozgrzewki.  

7.2. Wysokość nad boiskami minimum 10 m oraz minimum 2 m wolnej przestrzeni wokół 
boisk.  

7.3. W dzień okna osłonięte.  

7.4. Możliwie jednolite ciemne tło za tylnymi liniami boiska.  

7.5. Brak ruchu powietrza podczas meczów.  



7.6. Stanowiska sędziowskie z reklamą na bocznych stronach z reklamą sponsora 
tytularnego oraz numerem kortu.  

7.7. Wyposażenie ogólne i wokół boisk (według szczegółowych wymagań PZBad):   

7.7.1. Koziołki reklamowe – dwa na kort dla sponsora sprzętowego oraz cztery na kort dla 
sponsora  

tytularnego .  

7.7.2. Ścianka sponsorska.   

7.7.3. Duży baner reklamowy.   

7.7.4. Pojemniki na rzeczy – torby  zawodników z reklamą sponsora sprzętowego – cztery 
szt. na kort   

7.7.5. Tablice z aktualnymi wynikami meczów.   

7.7.6. Numeratory do poszczególnych gier.   

7.7.7. Flaga państwowa. 

7.8. Dostęp do Internetu.  

7.9. Nagłośnienie.  

7.10. Podczas otwarcia i prezentacji:    

7.10.1. Odegranie Hymnu Państwowego.    

7.10.2. Akompaniament muzyki przesłanej organizatorowi wcześniej. 

8. UKŁAD TABELI.   

8.1. Tabela ligowa zawiera uporządkowaną listę uczestników z nazwami:     

8.1.1. klubów według wyznaczników ich rejestracji członkowskiej,     

8.1.2. ośrodków szkoleniowych w formie skrótu i miejscowości.    

8.2. O kolejności miejsc decyduje przepisy BWF gier drużynowych 

9. TYTUŁY, AWANSE I SPADEK DRUŻYN.   

9.1. . Zdobywca pierwszego miejsca w ekstralidze otrzymuje tytuł Drużynowego Mistrza 
Polski, a zdobywca drugiego miejsca w ekstralidze– tytuł Drużynowego Wicemistrza Polski.  

9.2. Drużyna, która odda dwa mecze bez gry zajmuje ostatnie miejsce w danej lidze i 
spada z niej.  

9.3. Ośrodek szkoleniowy aplikujący do gry w ekstralidze  DMP zgłasza to do Komisarza Ligi 
do 30 kwietnia danego roku.   

9.4. Skład ligi w nowym sezonie (uwzględniający pkt. 3.2.)   

9.4.1. Ekstraligi:    

9.4.1.1. drużyny, które zajęły miejsca 1.-13. (z zastrzeżeniem pkt. 9.2.),    

9.4.1.2. drużyna, która zajęła pierwsze miejsce w centralnym turnieju pierwszej ligi,    

9.4.1.3. zwycięzca meczu barażowego między drużynami zajmującymi czternaste miejsce 
w Ekstralidze i drugie miejsce  w centralnym turnieju pierwszej  ligi    



9.4.2 Z I ligi spadają do II ligi: drużyny zajmujące ostatnie miejsce w dwóch grupach 

9.4.3 Z II ligi awansują do I ligi dwie najlepsze drużyny z II etapu grupowego 

9.4.4 z II ligi spadają do III ligi, dwie ostatnie drużyny z II etapu grupowego 

9.4.5 z III ligi awansują do II dwie najlepsze drużyny z II etapu pucharowego  

9.4.6 Skład lig: 1,2,3 - drużyny zgłoszone do Komisarza Ligi do 30 czerwca. Do danej grupy 
wymagane są minimum trzy drużyny, w przeciwnym razie dołącza się drużyny do innych 
grup. 

9.5. Komisarz Ligi ustala i publikuje składy lig oraz zasady spadku / awansu między 
poziomami ligi.  

10. NAGRODY.  

10.1.  Organizator etapu III Ekstraligi funduje nagrody:   

10.1.1. Drużynowy Mistrz Polski otrzymuje puchar z wygrawerowaną informacją 
określającą tytuł i termin zdobycia.   

10.1.2. Zdobywcy miejsc 1.-3. w ekstralidze otrzymują medale (po 10 na drużynę).   

10.1.3. Ewentualnie nagrody dodatkowe.  

10.2. Organizator centralnego turnieju pierwszej ligi funduje puchary dla drużyn 
zajmujących miejsca 1 i 2 

11. UWAGI. 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.  

12. WERYFIKACJE.   

12.1. Weryfikacja ekstraligi i centralnego turnieju pierwszej ligi należy do Komisarza 
Ekstraligi.  

12.2. Weryfikacja danej grupy pierwszej ligi należy do Komisarza Ligi.  

12.3. Mecz zostaje zweryfikowany jako wygrany przez przeciwnika bez gry (tj. 7:0; 14:0; 
210-0) drużynie, która:   

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

12.3.2. odmówiła gry pod kierownictwem powołanego sędziego głównego, 

12.3.3. w składzie (pkt. 5.4.) nie uwzględniła wszystkich gier (spośród zawodników 
obecnych na prezentacji),   

12.3.4. wstawiła do gry osobę nieuprawnioną (brak aktualnej zdolności do gry, w okresie 
dyskwalifikacji lub poza szerokim składem (pkt. 3.4.1.)),  

12.3.5. nie przesłała w terminie komunikatu organizacyjnego do zainteresowanych drużyn i 
Komisarza Ligi.     



13. SPRAWY SĘDZIOWSKIE.   

13.1. Uprawnionymi dla ekstraligi oraz I ligi są sędziowie opublikowani w aktualnej 
ewidencji sędziów na witrynie internetowej PZBad.  

13.2 W II i III lidze nie są wymagani sędziowie 

13.3 PZBad powołuje sędziów głównych na turnieje ekstraligi i centralny turniej pierwszej 
ligi.  

13.4 Sędziów prowadzących w ekstralidze  (minimum po 2 na boisko) powołuje organizator 
spośród opublikowanej listy (pkt. 13.1.). oraz liniowych (minimum po 2 na boisko), którzy 
ukończyli 14 lat. 

 14. OGÓLNE SPRAWY FINANSOWE.   

14.1. Organizator meczu pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia, podróży i 
ekwiwalentów sędziów ekstraligi i centralnego turnieju pierwszej ligi.  

14.2. Organizator pokrywa pozostałe koszty organizacyjne.  

14.3. Koszty uczestnictwa pokrywają kluby / ośrodki szkoleniowe.  

15. KARY.   

15.1. Komisarz Ligi – niezależnie od Części Ogólnej – na podstawie protokołu sędziego 
głównego może nałożyć kary:     

15.1.1. Za wycofanie drużyny, zignorowanie terminu meczu (oddanie meczu bez gry), 
zejście drużyny z boiska, niedokończenie gier:       

15.1.1.1. w ekstralidze (płaci klub / ośrodek)  = 5000 zł,      

15.1.1.2. w pierwszej lidze (płaci klub) = 2000 zł.    

15.1.2. Za niespełnienie warunków technicznych hali i/lub obowiązków organizatora (płaci 
organizator) = 1000 zł.     

15.1.3. Za brak jednolitych ubiorów (pkt. 6.1.) albo nieprawidłowy ubiór (pkt. 6.2.) = 500 
zł za każdy mecz.     

15.1.4. Za brak wystarczającej liczby sędziów (pkt. 13.3.) (płaci organizator) = 300 zł za 
każdego brakującego sędziego w danym meczu.   

15.2. Odwołania od decyzji o ukaraniu rozpatruje PZBad. 

16. SZCZEGÓLNE SPRAWY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE. Komisarz Ligi jako organ kierujący 
może ustalić:  

16.1. tryb przepływu informacji,  

16.2. specjalne nazewnictwo DMP,  

16.3. szczególne warunki organizacyjne (pkt. 7.7.),  

16.4. inne kary za nieprzestrzeganie Regulaminu lub niewywiązanie się z zawartej umowy.  

17. SPRAWY PORZĄDKOWE.  

17.1. 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.  

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

17.3. Osobą reprezentującą drużynę wobec sędziego głównego jest kierownik drużyny, tj. 
osoba zgłoszona pisemnie do pełnienia tej funkcji (przy podawaniu składu (pkt. 5.4.1.)).  

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

17.5. Sędzia główny niezwłocznie po danym meczu protokół w formie elektronicznej 
przesyła do Komisarza Ligi z kopią do wyznaczonych przez Komisarza osób.  

18. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.  

18.1. Komisarz Ligi ustala skład ekstraligi 2019/2020 na podstawie zgłoszeń.  

18.2. Dla spraw nie uregulowanych w tym Regulaminie obowiązuje Część Ogólna 
Regulaminu Sportowego. 18.3. Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi 
PZBad.


