
 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY 
oraz 

MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW  
MŁODZIKÓW W BADMINTONIE 

Strefa Województwa: podkarpackie - małopolskie 
Straszęcin 12.09.2020  r. 

 
1.Organizator: 
- Podkarpacka Federacja Sportu 
- Podkarpacki  Związek Badmintona 
- UKS „Orbitek” Straszęcin 
 
2. Cel zawodów : 
- współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 
- popularyzacja i ocena podstawowego szkolenia badmintonowego wśród dzieci województwa  podkarpackiego i  
małopolskiego w kategorii młodzika i młodzika młodszego 
 
3. Termin i miejsce 
- 12.09.2020 r.(sobota ),  Hala Sportowa  Zespołu Szkół w Straszęcinie, 39-218 Straszęcin 115     
 
4. Boiska: 
- ilość boisk (4 korty badmintonowe – wykładzina antypoślizgowa) 
 
5. Kategoria wiekowa: 
- EOOM – Juniorzy Młodsi  (roczniki 2003-2004) 
- MMM  - Młodzicy i Młodzicy Młodsi (roczniki 2005-2008) 
Zawodnicy muszą być zarejestrowani  przez Polski Związek Badmintona i posiadać aktualne badania 
lekarskie. 
 
6. Zgłoszenia: 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – na adres sędziego głównego: orbitek@gmail.com do 03.09.2020. 
Zawodnik może grać maksymalnie w dwóch grach (jednego rodzaju). 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – zmiany w porównaniu ze zgłoszeniem marcowym na adres: wgir@pzbad.pl z 
kopią do: m.idzikowski@pzbad.pl do 28.08.2020. PZBad publikuje listę zakwalifikowanych i ogłasza listy 
uprawnionych do gry w eliminacjach. Zgłoszenie do gry w eliminacjach na adres sędziego głównego: 
orbitek@gmail.com do 03.09.2020. 
 
7.System zawodów  
- gry pojedyncze i gry podwójne rozgrywane są systemem pucharowym. Gry do 2-ch wygranych setów do 21 zgodnie 
z przepisami PZBad.  
- rozstawienie wg  aktualnej listy klasyfikacyjnej PZBad z uwzględnieniem województwa i przynależności klubowej.  
 
8. Losowanie i program zawodów: 
- losowanie wszystkich gier odbędzie się w dniu 08.09.2020  do godz. 1900 .                                                                             
- losowanie i plan gier zostanie opublikowane na stronie www.tournamentsoftware.com w dniu 09.09.2020 r. 
 
9. Program zawodów : 
- godz.8.30 - odprawa techniczna przy hali  
- godz.9.30 – rozpoczęcie gier 
- godz.19.00 – przewidywane zakończenie gier 
                      
9. Sędzia Główny -  Andrzej Rachwał  nr licencji #71, 
 e-mail ; orbitek@gmail.com,   tel. 600 054 499 
 
10. Punktacja. 



Zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego we wszystkich rodzajach gier :  
1-sze miejsce – 3 pkt,  
2 miejsce –2 pkt,  
3-8 miejsce – po 1 pkt. 

 
11.Nagrody i wyróżnienia : 
-  medale za miejsca 1-4 
-  dyplomy za miejsca 1-8  we wszystkich grach 
- puchary dla klubów, które zajmą miejsca 1-3 (punktacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży) 
 
12.  Wyżywienie: 
- Stołówka Szkolna ZS w Straszęcinie, cena obiadu – 15 zł.  
Informację proszę podać do dnia 08.09.2020 r. na adres pdkbad@gmail.com 
 
13. Zakwaterowanie:                                                                                                                                                                     
Schronisko Młodzieżowe w Straszęcinie, 39-218 Straszęcin 115, cena – 35 zł. za dobę od osoby.         
Rezerwację proszę przesyłać do dnia 08.09.2020 r. na adres pdkbad@gmail.com 

14.Uwagi końcowe: 
- sędzia główny jest odpowiedzialny za prawidłowe losowanie , sprawny przebieg zawodów w zgodności  
   z przyjętymi ustaleniami i przepisami PZBad oraz przekazanie wyników do PZBad, 
- organizator nie odpowiada za stan zdrowia zawodników, zapewnia jedynie doraźną pomoc medyczną,  
- organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków, 
-  zawodnicy powinni być obowiązkowo ubezpieczeni,   
- koszty przejazdu, wyżywienia i noclegów pokrywają uczestnicy. 
-  w sprawach spornych decyzje podejmuje sędzia główny zgodnie z przepisami PZBad. 
Zawody będą rozegrane zgodnie z warunkami organizacji zawodów badmintona w Polsce w związku 

COVID – 19 zatwierdzonymi przez PZBad (witryna internetowa PZBad)!!! 
 
Osoby odpowiedzialne za organizację:  
– Andrzej Rachwał   tel.600 054 499  
-  Piotr Skrzek tel. 6060 227 389 
 

 
 


