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Część I – Informacje o turnieju 

 
Nazwa Wydarzenia III Otwarte Mistrzostwa Polski w Parabadmintonie - VICTOR Zakopane 2021 

Data Turnieju 17 – 18 września 2021.  
Harmonogram wraz z godzinami zależy od liczby zgłoszeń i rozgrywanych kategorii. Ostateczna 
informacja do 3 września 2021! 

17.09.2021 roku. – Oficjalny trening. Sala będzie dostępna w godzinach od 16:00 
do 20:00 
18.09.2021 – III Otwarte Mistrzostwa Polski w Parabadmintonie – VICTOR 2021, 
początek godzina 8:00 do zakończenia rozgrywek. 

Sanctioning Polski Związek Badmintona 

Organizator UKS Orły Zakopane 

Główny sponsor Victor 

Sponsor sportowy Victor 

Hala sportowa Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5, ul, Nowotarska 42, 34-500 
Zakopane. 
(Google maps link) 

Liczba kortów 5 plus 1 treningowy  

Zapisy – data 
ostateczna 
Email adres 

Piątek 27 sierpnia 2021 (11:59 PM CEST) 
quba2@interia.pl 
- Zgłoszenia należy składać na oficjalnej karcie zgłoszeniowej turnieju. 
- Wszystkie zgłoszenia należy przesłać na powyższy adres email. 
- Wysyłając zgłoszenie, proszę pamiętać o wpisaniu w tytule maila: „ZGŁOSZENIE 
DO III MPP 2021” 

Sędziowie Sędzia główny: Zbigniew Jasiulewicz (POL)  
Sędziowie zwyczajni Polskiego Związku Badmintona 

 

Część II - Możliwe kategorie 

 

 Klasy na wózku Klasy stojące Osoby niskiego 
wzrostu 

WH1 WH2 SL3 SL4 SU5 SS6 

Single mężczyzn X X X X X 

Single kobiet X X X X X 

Single juniorów** X X X X X 

Deble mężczyzn X X X 

Deble kobiet X X X 

Deble juniorów X X X 

Miksty dorosłych X X X 

Miksty juniorów X X X 

**  (5–16 lat – juniorzy (rocznik 2005 i młodsi), powyżej 16 lat – dorośli) 

https://goo.gl/maps/PYjvfA11g2zV6XnY8
mailto:ppoentries@gmail.com
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Zasady tworzenia debli i mixtów 
 

Kategoria Klasa Punkty Kombinacje 
dozwolone 

Kombinacje nie 
dozwolone 

Deble mężczyzn 
Deble kobiet 
Miksty dorosłych 

WH1 i WH2 Maksymalnie 3 
punkty 

WH1 + WH2, 
WH1 + WH1 

WH2 + WH2 

Deble juniorów 
Miksty juniorów 

WH1 i WH2 Bez ograniczeń Każda Brak 

Deble mężczyzn 
Deble kobiet 
Deble juniorów 
Miksty dorosłych 
Miksty juniorów 

SL3, SL4, SU5, 
SS6 

Bez ograniczeń 
 
 

Każda 
 
 

Brak 
 
 

 

Minimalna liczba 
zgłoszeń 

Żeby kategoria się odbyła konieczne są minimum 3 zgłoszenie w danej kategorii. 
Informacja o rozgrywanych kategoriach i ich charakterystyce zostanie rozesłana 
do uczestników do 3 września 2021roku. 

Wpisowe 50 złotych od zawodnika bez względu na ilość gier. 

Zakwaterowanie Na własną rękę. 

Lotnisko Kraków-Balice, Poprad. 

Transport Na własną rękę. 

 
Część III – Regulamin 

 
Wycofanie się Wycofanie się powinno zostać zgłoszone co najmniej na 14 dni przed 

rozpoczęciem wydarzenia (przed 11.59 PM CEST). Informacje należy przesłać na 
adres email: quba2@interia.pl  

Gotowość do gry Wszystkie mecze zostaną rozegrane zgodnie ze ścisłym harmonogramem. Gracze 
muszę być gotowi do meczu na 30 minut przed ustalonym czasem gry. Wszelkie 
zmiany odnośnie czasu gry będą zapowiadane przez sędziego prowadzącego. 

Rozgrzewka Na korcie, rozgrzewka jest ograniczona do 2 minut. 

Zapisy Zapisy przyjmowane są na oficjalnej karcie zgłoszeniowej przesłanej na email: 
quba2@interia.pl  

Zmiany W wypadku zmian w zgłoszeniu lub dodatkowych informacji należy zamieścić je 
na oficjalnej karcie zgłoszeniowej w punkcie uwagi i przesłać  na podany powyżej 
adres email. 

Akceptacja zgłoszeń Zgłoszenia będą akceptowane przez organizatora w formie emaila zwrotnego. 

Zapytania 
o partnera 

Zapytania o partnera do gier podwójnych należy kierować poprzez uzupełnienie 
na oficjalnej karcie zgłoszeniowej pola „Partner mixtowy/deblowy poszukiwany”. 

Ubiór Bez ograniczeń.  
Sugestie: 

mailto:quba2@interia.pl
mailto:quba2@interia.pl
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- imię i nazwisko oraz kraj pochodzenia na tyle koszulki. 

Nagrody/medaliści Nie zostaną rozegrane mecze o 3/4 miejsce. Dekoracja zgodna z regulacjami 
zawartymi w PBGCR 3.3.2 (Para-Badminton General Competition Regulations). 

Lotki Victor 

Media Gracze winni być do dyspozycji dziennikarzy, jeżeli nie koliduje to z ich 
harmonogramem treningu i gier turniejowych. 

Materiały 
fotograficzne i video 

UKS Orły i PZBad mają prawo użycia wszelkich uzyskanych w trakcie wydarzenia 
materiałów i wizerunku uczestników. 

Transport i noclegi Informacje należy zdobyć na własną rękę. 

Ubezpieczenie Uczestnicy powinni być objęci ubezpieczeniem. Ubezpieczenie wykupywane na 
własną rękę. Organizator nie odpowiada za ewentualne wypadki. Organizator nie 
odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki. 

Spotkanie trenerów 
i działaczy 

Spotkania trenerów i działaczy odbędą się przed pierwszymi meczami na terenie 
hali sportowej, na której będzie odbywał się turniej. 

Regulamin Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu oraz do 
wprowadzania zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu zawodów. 

Hala Obowiązkowy jest zmienny strój sportowy. 

Informacje Wszystkie informacje dotyczące turnieju będą wywieszone na tablicy 
informacyjnej w dniu zawodów i/lub przy stoliku sędziowskim. 

System rozgrywek System rozgrywek zostanie podany ostatecznie 3 września 2021 po ustaleniu 
rodzajów i liczby rozgrywanych kategorii ze względu na liczbę i charakterystykę 
zgłoszeń! 

Organizator Uczniowski Klub Sportowy „Orły” 
ul. Orkana 6 
34-500 Zakopane 
NIP: 7361721090 
Regon: 363300985 
Nr konta: 79 1240 5165 1111 0010 6615 4632 
Osoby odpowiedzialne: 
Jakub Sikorski tel. 606 900 417 email: quba2@interia.pl 
Krzysztof Wiśniowski tel. 501 669 902 Email: orlyzakopane@gmail.com 
Zbigniew Szczerba tel. 602 471 712 Email: orlyzakopane@gmail.com  

Harmonogram Dokładny harmonogram turnieju podany zostanie do 31 sierpnia 2021 roku. 

COVID -19 W trakcie trwania turnieju zastosowane zostaną wszelkie obostrzenia związane z 
aktualną sytuacją epidemiologiczną. Organizator zastrzega sobie możliwość 
zmiany terminu organizacji turnieju ze względu na aktualne obostrzenia 
epidemiologiczne. 

Ważne informacje Turniej zostanie rozegrany w ciągu jednego dnia. Należy wziąć pod uwagę, że w 
razie zapisów do 3 kategorii (singiel, debel i mixt) może nastąpić konieczność 
grania wielu meczów bez długich przerw. Co za tym idzie w razie konieczności 
rozegrania dużej, ogólnej ilości meczów turniejowych nie będzie możliwości 
przekładania spotkań. W związku z powyższym dajemy Państwu pod rozwagę 
możliwość zapisania się tylko do 2 zamiast 3 kategorii. 

https://www.pekaobiznes24.pl/webcorpo/do/desktop#goToAccountDetails
mailto:quba2@interia.pl
mailto:orlyzakopane@gmail.com
mailto:orlyzakopane@gmail.com
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

III Otwarte Mistrzostwa Polski w Parabadmintonie  
VICTOR Zakopane 2021 

 
 
 

Dane zawodnika 
 

Imię i nazwisko 
 

 

Wiek*  
 

 

Kategoria** 
 

 

E-mail 
 

 

Klub 
 

 

Kraj 
 

 

*           (5–16 lat – juniorzy (rocznik 2005 i młodsi), powyżej 16 lat – dorośli) 
**  (WH1, WH2, SL3, SL4, SU5, SS6,) 

Zgłoszenie do kategorii: - postawić „X” w odpowiednim polu 

TAK NIE Partner (Imię i nazwisko, kategoria/poszukuję 

partnera) 

Singiel   

Debel    

Mixt    
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Bon żywieniowy (2 x kawa lub herbata, banan, jabłko, drożdżówka, obiad) cena 30 zł 

TAK NIE 

19.09.2020   

Rachunek?   

Dane do rachunku  

 

 

 

 

 

 

Uwagi / informacje dodatkowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


