
 

 

KOMUNIKA T ORGANIZACYJNY 

 

II TURNIEJ BADMINTONA 
SŁUŻB MUNDUROWYCH 

MEDYKA 1 MARCA 2014 ROKU 
ORGANIZATOR:  Przemyski Region Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji  

PATRONAT HONOROWY:  

Komendant Miejski Policji w Przemyślu 

Prezydent Miasta Przemyśla 

Wójt Gminy Medyka 

CEL:  
 promocja i popularyzacja badmintona w środowisku służb mundurowych; 
 promocja badmintona w środowisku lokalnym; 
 integracja służb mundurowych; 
 popularyzowanie i upowszechnianie rekreacji ruchowej wśród funkcjonariuszy, 

pracowników cywilnych oraz emerytów służb mundurowych; 
 propagowanie wartości oraz korzyści niesionych przez sport – fair play, tolerancja, 

sprawność, kondycja i zdrowie; 
 wyłonienie najlepszych zawodników w     poszczególnych kategoriach spośród 

startujących w II Turnieju Służb Mundurowych. 

UCZESTNICY TURNIEJU : 

 W turnieju mogą uczestniczyć funkcjonariusze i emeryci wszystkich służb 
mundurowych, pracownicy tychże służb oraz ich pełnoletni członkowie rodzin.   

 Uczestnicy turnieju nie mogą posiadać obecnie jak i w przeszłości licencji zawodowej.  
 W turnieju  udział biorą pełnoletni zawodnicy - kobiety i mężczyźni. 
 Zgłoszenia przesyłamy pocztą elektroniczną wyraz ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb organizacyjnych , klasyfikacyjnych i promocyjnych zawodów. 

TERMIN ZAWODÓW: 01.03.2014 roku  (sobota) 

MIEJSCE ZAWODÓW: Hala Sportowa przy Gimnazjum w Medyce 

PROGRAM ZAWODÓW: 
 godz. 8:45 – losowanie  
 godz. 9:00 – odprawa techniczna 
 godz. 9:30 – uroczyste otwarcie turnieju 
 godz. 9:45 – rozpoczęcie gier 
 zakończenie  około godz. 16                                                                               

UWAGA: Program zawodów może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń!!!  

KATEGORIE WIEKOWE : 

 tylko w przypadku dużej ilości chętnych 

SYSTEM ROZGRYWEK : 
 system rozgrywek grupowo-pucharowy w grach pojedynczych  
 gramy na 6 kortach, single do 2 wygranych setów do 21pkt; 
 rozgrywane będą mecze o III miejsca 
 pozostałe ustalenia w zależności od ilości zgłoszeń. 

 



WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 posiadanie legitymacji służbowej potwierdzającej zatrudnienie w służbach 
mundurowych lub innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w służbach 
mundurowych; 

 zawodnik odpowiada za stan swojego zdrowia podpisując własnoręcznie stosowne 
oświadczenie; 

 posiadanie sprzętu sportowego do badmintona (strój, obuwie)- możliwość 
wypożyczenia rakiet); 

 uczestnicy przyjeżdżają  na koszt własny; 
 uiszczenie wpisowego;  
 zawodnik może uczestniczyć w dwóch grach  (singiel, debel i mixt). 

WPISOWE:   

 Koszt uczestnictwa wynosi 10 zł od zawodnika. 
 Wpłaty na konto  lub na miejscu bezpośrednio przed zawodami.   

Przemyski Region IPA 
ul Bohaterów Getta 1 
37-700 Przemyśl 
Numer konta bankowego: PBS O/Przemyśl 47 8642 1155 2015 1506 0396 0001 

Na dowodzie wpłaty należy wpisać w tytule wpłaty: badminton oraz nazwisko i imię  

NAGRODY:   
Puchary -  miejsca I-III w grach pojedynczych.  
Puchary – zwycięzcy  w grach podwójnych i mieszanych. 
Dyplomy i medale pamiątkowe wszyscy zawodnicy. 

ZGŁOSZENIA :  
 Do wszystkich gier do dnia 22.02.2014 roku z podaniem daty urodzenia  

rodzaju gry. 
 Zgłoszenia przyjmowane  pocztą elektroniczną i telefonicznie:  

e-mail: m.gumienny1@gmail.com lub zarzad3@ipaprzemysl.pl 
 tel. komórkowy  501 779 279 

SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

 Organizator zapewnia dla każdego zawodnika  bezpłatny poczęstunek ( jednodaniowy 
posiłek, kawa, herbata). 

 Organizator umożliwia  nocleg w atrakcyjnej cenie (po wcześniejszym zgłoszeniu  
zapotrzebowania).  

SĘDZIA GŁÓWNY:  Tomasz Kordek 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 turniej przeprowadzony zostanie według aktualnie obowiązującego Regulaminu 

Sportowego PZBad; 
 w sprawach spornych nie ujętych w niniejszym komunikacie decyduje sędzia główny                

w porozumieniu z organizatorem. 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ TURNIEJU 

 Gumienny Mariusz - tel. komórkowy  501 779 279 e-mail: m.gumienny1@gmail.com 
lub zarzad3@ipaprzemysl.pl 

 Kordek Tomasz - tel. kom. – 507 838 901; t.kordek@wp.pl   
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