
        
      II Badmintonowy Turniej Dla Dzieci i Młodzieży – Warszawa 2021

 Miło nam poinformować, że Polski Związek Badmintona objął swoim Patronatem drugą 
edycję Badmintonowego Turnieju Dla dzieci i Młodzieży – Warszawa 2021

Turniej rozegrany będzie 7 listopada w podwarszawskim klubie LAVO. Poprzednia edycja turnieju 
która odbyła się w ubiegłym roku w warszawskiej Hali Torwar zebrała najwyższe oceny wśród 
młodych miłośników badmintona. W tym roku organizator imprezy Fundacja Aktywni Dla Polski 
deklaruje, że  turniej będzie  badmintonowym hitem 2021 roku. Na dzieci czekać będą 
niezliczone atrakcje oraz wspaniałe nagrody. Nikt 7 listopada nie wyjdzie z klubu LAVO z pustymi 
rękami. Wiemy także, że ręce najlepszych uginać się będą od wspaniałych nagród!

Turnieje rozgrywane będą w kategoriach:

• Dziewczynki i Chłopcy rocznik 2012 – 2015
• Dziewczynki/Chłopcy rocznik 2010 – 2011
• Dziewczynki/Chłopcy rocznik 2008 – 2009
• Dziewczynki/Chłopcy rocznik 2006 – 2007
• Gra podwójna rocznik 2004 – 2007
• Klasyfikacja drużynowa szkół

O udziale w turnieju decydować będzie kolejność zgłoszeń których dokonywać należy wysyłając 
maila na adres marekkrawczyk@gazeta.pl. Wszystkie informacje udzielane będą pod numerem 
telefonu: 884 750 770

II Badmintonowy Maraton – Warszawa 2021!

Miło nam zakomunikować, że pod naszym patronatem rusza druga edycja  flagowego projektu 
Fundacji Aktywni Dla Polski czyli II Badmintonowy Maraton – Warszawa 2021! Tym razem po Hali 
Torwar wielki turniej amatorów zostanie rozegrany 6 listopada w  klubie LAVO przy ulicy 
Geodetów 23 w Józefosławiu pod Warszawą który słynie jako badmintonowy punkt numer jeden 
na mapie Polski. Udział w turnieju jest bezpłatny a na jego uczestników czeka jak zwykle masa 
towarzyszących atrakcji. Dopełnieniem będą goście specjalni, wspaniała oprawa i oczywiście 
lawina nagród. To jednak nie wszystko! O tym co będzie czekać na pasjonatów badmintona w 
LAVO będziemy Was informować na naszym facebooku oraz stronie internetowej www.pzbad.pl 
oraz www.aktywnidlapolski.pl 
Turnieje rozgrywane będą w kategoriach: 
Kategorie podwójne „rodzinne”:
– Dzieci do 11 lat/ powyżej 11 lat
+ TATA/DZIADEK 
+ MAMA/BABCIA
Kategorie indywidualne i podwójne dla amatorów:

• Singiel mężczyzn A
• Singiel mężczyzn B
• Mężczyźni 45+, 55+
• Singiel kobiet
• Gra podwójna mężczyzn
• Gra podwójna kobiet
• Gra mieszana

O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń których należy dokonywać wysyłając mail na 
adres: marekkrawczyk@gazeta.pl informacje udzielane będą pod numerem telefonu: 884 
750 770
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