
 
 
 

Pomorska Liga Akademicka w Duathlonie 

 

Regulamin 

 

1. Pomorska Liga Akademicka w Duathlonie to połączenie rywalizacji w tenisie 

i w badmintonie. Skierowana jest do studentów i pracowników akademickich oraz do 

społeczności pozaakademickiej. W turnieju mogą grać zawodnicy z całego kraju, 

a także zawodnicy zagraniczni. Rywalizacja prowadzona będzie w grach podwójnych. 

Para może być męska, damska lub mieszana.  

  

2. Turnieje Pomorskiej Ligi Akademickiej w Duathlonie rozgrywane będą w dwóch 

sezonach: paździenik 2021 - czerwiec 2022 oraz październik 2022 - czerwiec 2023.  W 

ramach każdego z sezonów zaplanowane jest 8 turniejów  podstawowych (w każdej z 

dyscyplin) oraz jeden finałowy - kończący dany sezon.  

 

 

3. Turnieje będą miały format grupowo – pucharowy. Każdy turniej składa się z 16 par. 

Rywalizacja rozpoczyna się w 4 grupach po 4 pary w systemie „każdy z każdym”. 

Następnie dwie pierwsze pary z każdej grupy awansują do fazy pucharowej o miejsca 

1 – 8 , a pary z miejscami 3 i 4 w grupie awansują do fazy pucharowej o miejsca 9-16. 

Rywalizacja w fazie pucharowej odbywa się o każde miejsce. O kolejności w grupach 

decyduje ilość zwycięstw, w przypadku takiej samej ilości zwycięstw – lepszy stosunek 

punktów w rozegranych meczach.  

 

4. Mecze rozgrywane będą w formacie „na czas”. Na 20 – minutową rozgrywkę składa 

się 5 – minutowa rozgrzewka oraz 15 – minutowy mecz. Każda wygrana akcja jest 

warta 1 punkt. Mecz wygrywa para, która uzykała najwięcej punktów w czasie 15 minut.  

 

5. Aby wziąć udział w turnieju należy każdorazowo wysłać zgłoszenie drogą mailową na 

adres PLAwDuathlonie@gmail.com. O przyjęciu do turnieju decyduje kolejność 

zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku poprzedzanego turniej 

(wcześniejsze zgłoszenia nie będą brane pod uwagę) do wyczerpania miejsc w 

każdym turnieju (16 par). Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska osób 

biorących udział w turnieju oraz telefon kontaktowy. Każdy uczestnik przed każdym 

turniejem zobowiązany jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowia. Druki dostępne 

będą u organizatora. 

 

6. Zawodnicy zdobywają indywidualnie punkty do klasyfikacji za miejsca w 

poszczególnych turniejach. Generalna klasyfikacja prowadzona będzie dla punktów 

zdobytych łacznie w ryzgrywkach tenisowych i badmintonowych. Dodatkowo 

prowadzona będzie klasyfikacja dla turniejów tenisowych i osobno badmintonowych. 

Klasyfikacje będą prowadzone w kategorii OPEN i AKADEMICKIEJ. Nie ma obowiązku 

brania udziału w każdej z dyscyplin. Aktualne klasyfikacje znajdować się będą na 

stronie internetowej organizatora www.csa.pg.edu.pl/pla. W każdym turnieju cztery 

pary złożone z najwyżej sklasyfikowanych zawodników dostają prawo rozstawienia. 
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7. Turnieje rozgrywane będą wg przepisów PZBad oraz PZT 

 

8. Do turnieju nie ma wpisowego. Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji 

i Nauki. Organizator zapewnia również sprzęt do wszystkich rozgrywanych turniejów.  


