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Miejsce - Sportstacja, Alchemia.
Data - każda środa o godz. 21.00.
	Organizator - Badminton Gdańsk, Sportstacja.
	Kategorie - w lidze może wziąć udział każdy, bez ograniczeń wiekowych, osoby poniżej 18 roku życia potrzebują zgodę rodziców. 
System – zawodnicy zostaną podzieleni na 3 poziomy ligowe zgodnie z zajętymi miejscami w rundzie finałowej II edycji TLB. W przypadku nowych zawodników o przydziale do ligi decyduje organizator. Każdy z poziomów zawiera od 6 do maksymalnie 8 zawodników. 
W grach podwójnych 2 poziomy po 5 par. 
	Ilość zawodników – maksymalna liczba wszystkich zawodników w lidze gier pojedynczych to 24 osoby. W lidze gier podwójnych – 10 par.
	Rundy - jedna runda ligowa zostanie rozegrana w dwóch środowych spotkaniach. Zawodnik na jednym spotkaniu rozegra od 2 do 4 pełnych meczów.
	Terminy – zgodne z terminarzem. 
	Punktacja – zawodnicy rozgrywają mecze ligowe do dwóch wygranych setów do 21 punktów. Przy stanie 20:20 gramy do dwóch punktów przewagi – 30 punkt jest kończący.
	Awanse i spadki – z każdej ligi awansuje dwóch najlepszych zawodników. Spadek zalicza dwóch ostatnich zawodników w lidze. W przypadku, gdy zawodnicy mają taką samą ilość wygranych meczów o miejscu decyduje bezpośredni pojedynek. W przypadku, gdy trzech zawodników ma taką samą ilość zwycięstw, decyduje bilans setów a następnie małych punktów pomiędzy nimi. 

W grach podwójnych najlepsza para z poziomu B awansuje do poziomu A, najsłabsza z poziomu A spada do poziomu B.
	Sezony – liga zostanie podzielona na 2 sezony. Każdy z sezonów zostanie zakończony turniejem finałowym. Pierwszy sezon rozpocznie się 19 września 2018 roku i zakończy 19 stycznia 2019 roku. 
	Rundy finałowe – runda finałowa podsumowująca pierwszy sezon zostanie rozegrana   19 stycznia 2018 roku. 


	Płatność – płatność za sezon:

	gra pojedyncza 360 zł (4 rundy – 8 spotkań + runda finałowa), w cenie koszulka ligowa.
	gra podwójna 200 zł/osoba (4 rundy – 4 spotkania + runda finałowa), w cenie koszulka ligowa


Konto bankowe:
UKS Aquastacja Gdańsk
09 1240 5354 1111 0010 6524 1298
Bank Pekao SA z dopiskiem imię i nazwisko , wpisowe TLB
Płatność za I sezon - do 18 września,
	Każdy z uczestników wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia. Organizator nie ubezpiecza uczestników.
	Zawodnicy sami sędziują mecze, w sytuacjach spornych decyzję podejmuje organizator.
	W przypadku nieobecności zawodnika oddaje on swoje mecze walkowerem. 
	Istnieje możliwość dołączenia do ligi w trakcie jej trwania, w takiej sytuacji o przydziale do poziomu ligowego decyduje organizator.
	Za rzeczy pozostawione w obiekcie Sportstacji, organizator nie odpowiada.
	Organizator nie zapewnia lotek piórowych do gry.
	W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny - 721340137 bądź mailowy badgda@o2.pl.
	W sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje organizator.




