
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW
MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI 

BIAŁYSTOK 11-13.09.2020

I. CEL.
Wyłonienie Mistrzów Polski Juniorów i Młodzieżowców, jako etap wieloletniego procesu szkoleniowego
mającego doprowadzić do miejsc medalowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
II. ORGANIZATOR BEZPOŚREDNI.
Podlaski Okręgowy Związek Badmintona – Paweł LENKIEWICZ tel. 602480879, lenkiewicz@sportlen.pl 
III. WSPÓŁORGANIZATORZY.
Polski Związek Badmintona, Urząd Miasta Białystok, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 
UKS Hubal Białystok, Klub Sportowy Białystok-Białostocka Szkoła Badmintona, Sportlen
IV. RODZAJE GIER.
Mistrzostwa rozgrywane są corocznie w następujących grach:
pojedyncza kobiet, pojedyncza mężczyzn, podwójna kobiet, podwójna mężczyzn, mieszana.
V. UCZESTNICTWO.
Warunkiem uczestnictwa jest:

- spełnienie warunków zawartych w pkt. A.III.2 Regulaminu Sportowego PZBad, przy czym wpis do 
ewidencji musi być rodzaju „P”,
- uregulowanie ewentualnych zaległych zobowiązań finansowych i kar pieniężnych, udokumentowane 
dowodami wpłaty.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK.
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski  (kat. IV), Mistrzostwa Polski Juniorów (kat. V) rozgrywane są 
systemem pucharowym.
VII. SALA TURNIEJOWA.
Hala Sportowa Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku ul. Ks.St. Suchowolca 26 (5 mat).

VIII. RAMOWY PROGRAM MISTRZOSTW.
Czwartek 10.09.2020 r. godz. 20.00 – odprawa techniczna, sala konferencyjna
Piątek 11.09.2020 r. godz. 9.00 – uroczyste otwarcie, początek gier
Sobota 12.09.2020 r. godz. 10.00- ćwierćfinały.
Sobota 12.09.2020 r. godz. 16.00 - półfinały.
Niedziela 13.09.2020 r. godz. 10.00 – finały.
ok. godz. 14.00 – dekoracja i zakończenie.

IX. PROCEDURA ZGŁOSZEŃ DO GRY I LOSOWANIA.
Zgłoszenia do gier należy przesyłać:
- pocztą zwykłą do piątku 28 sierpnia 2020 godz. 14 na adres: ul. Piłsudskiego 10, 16-070 CHOROSZCZ.
- pocztą elektroniczną z uprawnionego źródła na stosownym formularzu na adres sędziego głównego 
raszyd@gmail.com z kopią do wgir@pzbad.pl do soboty 29 sierpnia 2020 godz. 24.00
Publikacja zgłoszeń do dnia 1.09.2020 do godz. 22.00
Publikacja losowania najpóźniej w piątek 4 września 2020 godz. 24.00.
- każdy uczestnik mistrzostw zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o swoim stanie zdrowia.
- w trakcie mistrzostw wymagane jest zachowanie dystansu społecznego na trybunach
- nie przewidujemy udziału publiczności podczas mistrzostw  
- przy wejściu na hale obowiązkowe maseczki oraz pomiar temperatury ciała 



X. NAGRODY I TYTUŁY.
1. Zdobywcy miejsc 1- 4 we wszystkich grach otrzymają trofea i medale
2. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymają tytuły Indywidualnych Mistrzów Polski Juniorów i 

Młodzieżowców, a zdobywcy drugich miejsc tytuły Indywidualnych Wicemistrzów Polski 
Juniorów i Młodzieżowców a także nagrody rzeczowe.

Pula nagród rzeczowych wynosi 15.000 zł.
XI. WPISOWE.
Za grę pojedynczą- 50 zł, za grę podwójną – 40 zł od zawodnika.

XII. ZAKWATEROWANIE.
1. HOTEL Villa Tradycja *** ((Centrum, 4 km od hali, ilość miejsc 40)

Pokoje z łazienkami i TV, Wi-Fi, sniadanie
Pokój 1-os – 150 zł
Pokój 2-3os – za pokój 95zł/os/noc

Śniadanie w formie szwedzkiego stołu wliczone w cenę noclegu.
2. HOTEL BOSIR ** (4 km od hali, ilość miejsc 70 miejsc)

Pokoje z łazienkami i TV, Wi-Fi, sniadanie
Pokój 1-os – 130 zł
Pokój 2os – za pokój 85 zł/os/noc
Pokój 3-4-os – 80 zł/os/noc

Śniadanie w formie szwedzkiego stołu wliczone w cenę noclegu (istnieje możliwość rezerwacji bez śniadań)
3. HOTEL IBIS STYLES*** (Centrum, 4 km od hali, ilość miejsc 50)

Pokoje z łazienkami i TV, Wi-Fi,
Pokój 1-os – 175 zł
Pokój 2-os – za pokój 220 zł
Śniadanie w formie szwedzkiego stołu wliczone w cenę noclegu.
Darmowy parking, woda, kawa herbata przy recepcji 

4. ADEO Hostel – (1,5 km  od hali sportowej, zakwaterowanie bez śniadań, ilość miejsc 40)
Pokoje standard z łazienkami i TV, Wi-Fi,
Pokój 1-os – 115 zł
Pokój 2os – za pokój 75 zł/os/noc
Pokój 3-4-os – 70 zł/os/noc
Pokoje ecconomy w segmentach z łazienka na korytarzu, Wi-Fi, dostępna wspólna kuchnia

                    Pokoje standard z łazienkami i TV, Wi-Fi,
                    Pokój 1-os – 105 zł
                    Pokój 2os – za pokój 65 zł/os/noc
                    Pokój 3-4-os – 65 zł/os/noc
            5.     HOTELIK Szkolny przy SP32 *** ( 8 km od hali, ilość miejsc 20)
                    Pokój 4-5os – 40 zł/os/noc
XIII. WYŻYWIENIE.
Śniadanie 16 zł, Obiad 20 zł, Kolacja 17 zł (stołówka przy hali).
Termin rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia mija 3 września o godz. 22.00. 
Rezerwację zakwaterowania i wyżywienia prosimy nadsyłać na adres: lenkiewicz@sportlen.pl
XIV. SĘDZIA GŁÓWNY.
Raszyd Jabłoński  licencja #132
XV. INNE.
- Lotki do gry dostarczają uczestnicy.

 Podczas mistrzostw będzie możliwość zakupu sprzętu sportowego firmy Yonex oraz skorzystania z
serwisu rakiet.


