
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

MISTRZOSTWA POLSKI  SŁUŻB  

MUNDUROWYCH I ICH 

PRACOWNIKÓW W BADMINTONIE 

SUCHEDNIÓW 2016 r. 

 
1. Organizator: Świętokrzyski  Związek Badmintona, Burmistrz Miasta i Gminy 

Suchedniów. 

2. Współorganizatorzy :  Świętokrzyska Grupa Wojewódzka IPA. 

3. Patronat Honorowy: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

4. Patronat : Wojewoda Świętokrzyski. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, 

Starosta Powiatu Skarżyskiego, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Badmintona, 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach, Polski Związek Badmintona. 

4.  Cel: 

 promocja i popularyzacja badmintona w środowisku służb mundurowych; 

 promocja badmintona w środowisku lokalnym; 

 promocja badmintona w Polsce, 

 wyłonienie Mistrzów Polski Służb Mundurowych w Badmintonie  na rok 2016. 

5. Termin zawodów: 19 - 20.03. 2016 r. 

6. Miejsce zawodów: Hala Sportowa Zespołu Szkół w Suchedniowie, ul. Sportowa 3.  

5. Program zawodów: 

2016 r.( sobota ) : 19.03.2016 r. 

-    godz. 9.00 – odprawa techniczna; 

-    godz. 9.30 – uroczyste otwarcie mistrzostw; 

-    godz. 9.45 - rozpoczęcie gier; 

-    ok.godz.21.00 - spotkanie towarzyskie uczestników  . 

 

20.03.2016 r. ( niedziela) – ewentualne finały i zakończenie mistrzostw. 

(  Program zawodów może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń!!! ) 

 

6. Kategorie wiekowe : 

-  gry pojedyncze -  zawodniczki i zawodnicy w kategoriach wiekowych: 

I kat.         do 35 lat; 

II kat.      36 – 45 lat; 

III kat.   powyżej 46 lat. 

-   gry podwójne i mieszane dla wszystkich w kategoriach wiekowych: 

I kat.     do 40 lat; 

II kat.  powyżej 40- lat; 



Zawodnik może grać w kategorii młodszej. 

KAŻDY ZAWODNIK I ZAWODNICZKA MOŻE GRAĆ  W DWÓCH GRACH! 

7. System rozgrywek : 

-          system rozgrywek grupowo-pucharowy w grach pojedynczych  oraz pucharowy w 

grach podwójnych. (minimalna ilość uczestników w danej kategorii wiekowej wynosi 3) 

-          gramy na 7 kortach, single, deble i mixty do 2 wygranych setów do 21pkt; 

-          pozostałe ustalenia w zależności od ilości zgłoszeń. 

-          w grach podwójnych jeśli występują zawodnicy z różnych kategorii to para gra  

w kategorii młodszej. 

8. Warunki uczestnictwa: 

-     pracownicy legitymujący się stosownymi dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie w 

służbach mundurowych. Uczestnicy OSP minimum trzy ostatnie lata służby. 

-          badanie lekarskie stwierdzające zdolność do gry; ewentualnie osobiste      

oświadczenie o przystąpieniu do gry na własną odpowiedzialność. 

-          posiadanie sprzętu sportowego do badmintona (strój, obuwie, rakiety); 

-          uczestnicy przyjeżdżają  na koszt własny; 

-          uczestnicy mają prawo startu co najwyżej w dwóch grach w swoich kategoriach  

 

9. Nagrody:      Puchary -  miejsca I-III w grach pojedynczych.  

Puchary - miejsca I-III w grach podwójnych i mieszanych. 

Dyplomy - miejsca I-VI  we wszystkich grach, dodatkowe nagrody rzeczowe w miarę 

możliwości organizatora. 

10. Zgłoszenia : do wszystkich gier do dnia 14 .03 .2016 z podaniem daty urodzenia  

rodzaju  gry i kategorii  wiekowej  pocztą elektroniczną : stefan_pawlukiewicz@vp.pl 

11. Wyżywienie: Bufet na hali sportowej. 

 ( Proszę również zgłosić  udział  w spotkaniu towarzyskim / sobota wieczorem/ !!!! 

12. Noclegi:   

Hotel  „Stary  Młyn”   200m od hali 

http://www.hotelstarymlyn.pl 

ul Berezów 2 

26-130 Suchedniów 

Tel/fax 41 252 85 61 

Tel. kom 512 740 707 

 

HOTEL ŚWIĘTOKRZYSKI – 1000m od hali 

http://www.hotelswietokrzyski.pl/ 

ul. Słowackiego 1 

26-130 Suchedniów 

Tel/Fax: 41 25 45 341 

Tel. kom: 502 118 980 

 

Hotel „ Malibu”  - 500 m od hali 

http://hotelmalibu.pl/ 

mailto:stefan_pawlukiewicz@vp.pl
http://www.hotelstarymlyn.pl/
http://hotelmalibu.pl/


ul. Kościuszki 2 

26-130 Suchedniów 

tel. 502 247 999   ;  535 606 396 

 

Wyżywienie;  w hotelach, Bar sportowy przy hali 

 

13. Wpisowe: gra pojedyncza – 25zł / osoba 

                        gra podwójna – 20zł / osoba 

14. Sędzia główny: Stefan Pawlukiewicz – kom. 509 521 425. 

15. Patronat medialny: Radio Kielce, Echo Dnia, Gazeta Wyborcza  

17. 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. 

18. Osoby odpowiedzialne za organizację zawodów: 

 Zbigniew Wojciechowski – 507 150 987 

Stefan Pawlukiewicz – Sędzia Główny – 509 521 425 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych / fajna zabawa/. 

Prezes 

Świętokrzyskiego Związku Badmintona 

Zbigniew Wojciechowski 

 

 


