
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 
 
 

MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH 
W BADMINTONIE 

 
SUCHEDNIÓW 2020 

 
 

Z OKAZJI : 102 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 

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

2. Współorganizatorzy: Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, Komendant Państwowej Straży 
Pożarnej w Kielcach, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, Świętokrzyska Grupa IPA. 

 
3. Patronat Honorowy: …………………….. 

 
4. Cel: 

- promocja kultury fizycznej i historii Polski, 
- promocja i popularyzacja badmintona w środowisku służb mundurowych, 
- promocja badmintona w środowisku lokalnym, 
- promocja badmintona w Polsce, 
- wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia sprawności fizycznej w środowisku służb mundurowych, 
- wyłonienie mistrzów Polski na rok 2020. 

 
5. Termin MPSMwB: 15-17.05.2020 r. 

 
6. Miejsce MPSMwB: HALA SPORTOWO-REHABILITACYJNA W SUCHEDNIOWIE 

                                                 ul. Sportowa 5, 26-130 Suchedniów, woj. świętokrzyskie, Polska. 
 

7. Program MPSMwB: 
 
 Piątek – 15.05.2020 r. 

  - godz. 8.45 – odprawa techniczna, 
 - godz. 9.00 – uroczyste otwarcie MPSMwB, 
 - godz. 9.30 – rozpoczęcie gier. 
  

 Sobota – 16.05.2020 r. 

– godz. 10.00 – rozpoczęcie gier, 
– godz. 20.00 – kolacja integracyjna zawodników. 

 
              Niedziela – 16.05.2020 r. 

– godz. 10.00 – rozpoczęcie gier, 
– godz. 14.00-16.00 –  dekoracje, zakończenie MPSMwB 

 
 ( Program MPSMwB może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń zawodników) 
 

8. Kategorie wiekowe: 

               - gry pojedyncze - zawodnicy i zawodniczki w kategoriach wiekowych: 
 
I kat. do 30 lat; 
II kat. 31-35 lat/ 30+ 
III kat. 36-40 lat/ 35+ 



IV kat. 41-50 lat/ 40+ 
V kat. 51-60 lat/ 50+ 
VI kat. powyżej 60 lat/60+ 
 
 - gry podwójne i mieszane dla wszystkich w kategoriach wiekowych: 
 
I kat. do 35 lat; 
II kat. 36 - 45 lat 
III kat. powyżej 45 - 55 lat 
IV kat. powyżej 55 lat 
 
(Zawodnik może grać w kategorii wiekowej niższej – młodszej. Zawodnicy mogą grać w trzech grach. Nie można grać 
w dwóch kategoriach wiekowych w singla). 
 

9. System rozgrywek: 
- system rozgrywek grupowo-pucharowy w grach pojedynczych, oraz pucharowy w grach podwójnych ( minimalna ilość   
  uczestników w danej kategorii wiekowej wynosi – 3 ), 
- rozgrywki odbędą się na 7 kortach, single, deble, mixty do 2 wygranych setów do 21 pkt, 
- pozostałe ustalenia w zależności od ilości zgłoszeń zawodników, 
- w grach podwójnych jeśli występują zawodnicy z różnych kategorii wiekowych to para gra w kategorii niższej –  
   młodszej. 
 

10. Warunki uczestnictwa w MPSMwB: 
- funkcjonariusze i pracownicy służb mundurowych i ratowniczych po okazaniu dokumentu potwierdzającego 
    zatrudnienie, członkowie organizacji mundurowych po okazaniu legitymacji oraz wcześniejszemu zgłoszeniu w celu  
    weryfikacji uczestnika ( staż, charakter organizacji, pełnione funkcje ), 
- badanie lekarskie stwierdzające zdolność do gry w badmintona; ewentualnie osobiste oświadczenie o przystąpieniu do  
   MPSMwB na własną odpowiedzialność, 
- posiadanie indywidualnego sprzętu sportowego do badmintona, w tym obowiązkowo: strój reprezentacyjny  
    z oznaczeniem służby lub drużyny, obuwie halowe, rakiety, lotki, 
- zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt, 
- zawodnicy mają prawo startu w dwóch grach w swoich kategoriach. 
 

11. Nagrody: puchary, medale i dyplomy – miejsca I-III we wszystkich rodzajach gier. 
 

12. Zgłoszenia: do wszystkich gier do dnia 30.04.2020r. z podaniem daty urodzenia zawodnika, rodzaju gry, 
kategorii wiekowej, przynależności resortowej lub organizacyjnej – pocztą elektroniczną: 
MPSM@interia.pl lub krissfriday@wp.pl 
 

13. Losowanie odbędzie się za pomocą aplikacji tournamentsoftware w dniu 10.05.2020r. Prezentacja 
oficjalna w witrynie w dniu 10.05.2020r. 

 
14. Wyżywienie: śniadania, obiady, kolacja/spotkanie integracyjne, posiłki i napoje regeneracyjne we 

własnym zakresie - proszę o zgłoszenie udziału w spotkaniu integracyjnym (przewidywany koszt 
spotkania – 25 zł.). 

 
15. Noclegi we własnym zakresie: proponujemy w  Hotelu PARADISO  

                  (rezerwacja: https://hotelparadiso.pl/kontakt/ ) – miejsce spotkania integracyjnego. 
 

16. Wpisowe: 
- gra pojedyncza – 25 zł/osoba 
- gra podwójna – 20 zł/osoba 

 
Osoba do kontaktu: sędzia główny – Krzysztof Piątek 535 175 777, e-mail: krissfriday@wp.pl 

 
         
          
                                                                                                 

 Prezes Świętokrzyskiego Związku Badmintona 
 

                                                                                                                Zbigniew Wojciechowski 
 


