
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

IX 
MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH W 

BADMINTONIE 

ZAGNAŃSK 2021 

Z OKAZJI : 103 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 
____________________________________________________________________________________ 

1. Organizator: Świętokrzyski Związek Badmintona, Burmistrz Miasta i Gminy Zagnańsk. 

2. 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 2021. 

3. Termin MPSM w B: 17-19 września 2021 r. 

4. Miejsce MPSM w B: HALA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ZAGNAŃSKU ul. 
Turystyczna 59/B, 26-050 Zagnańsk 

5. Program MPSMwB: 

Piątek  -  17.09.2021 
             – godz.13:45 odprawa techniczna, 
             – godz.14:00 rozpoczęcie gier, 

Sobota – 18.09.2021 r. 

–    godz. 9.00   – uroczyste otwarcie MPSMwB, 
–    godz. 9.30   – rozpoczęcie gier, 
–    godz. 20.00 – kolacja integracyjna zawodników. 

Niedziela – 19.09.2021 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)  

6. 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  

Kategoria OPEN : ( kategoria dla członków stowarzyszeń mundurowych oraz pozostałych organizacji, a także dla 
osób które nie pracują w służbach mundurowych 3 lata). 

I kat. do 40 lat  
II kat. powyżej 40 lat 

Zawodnik może grać w kategorii wiekowej niższej – młodszej. Męższczyźni mogą grać w dwóch garach , kobiety w 
trzech. Nie można grać w dwóch kategoriach wiekowych w singla. 

7. 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 kategoriach wiekowych to para gra w kategorii niższej – 
młodszej. 

8. Warunki uczestnictwa w MPSMwB: 
  - żołnierze, funkcjonariusze i pracownicy służb mundurowych i ratowniczych po okazaniu dokumentu     
     potwierdzającego zatrudnienie,  
   - emeryci służb mundurowych i ratowniczych po okazaniu właściwej legitymacji, 
   - członkowie organizacji mundurowych i ratowniczych, oraz klubów sportowych posiadających porozumienie  
     z właściwym ministrem (MON, MSWiA,  MS, MZ) po okazaniu legitymacji oraz wcześniejszemu zgłoszeniu  
     w celu weryfikacji uczestnika (staż,  charakter  organizacji,  pełnione funkcje). 

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

10. Zgłoszenia: do wszystkich gier do dnia 14.09.2021 r. (WTOREK) z podaniem daty urodzenia zawodnika, 
rodzaju gry, kategorii wiekowej, przynależności resortowej lub organizacyjnej – pocztą elektroniczną: 
krissfriday@wp.pl 

11. Losowanie odbędzie się za pomocą aplikacji tournamentsoftware w dniu 16.09.2021 r. Prezentacja 
oficjalna w witrynie w dniu 16.09.2021 r. 

12. Wyżywienie: śniadania, obiady, kolacja/spotkanie integracyjne, posiłki i napoje regeneracyjne we 
własnym zakresie - proszę o zgłoszenie udziału w spotkaniu integracyjnym (przewidywany koszt 
spotkania – 50 zł.). 

13. Noclegi we własnym zakresie: proponujemy w Hotelu PARADISO 
(rezerwacja: https://hotelparadiso.pl/kontakt/ ) – miejsce spotkania integracyjnego. 

14. Wpisowe: 
- gra pojedyncza – 35 zł/osoba 
- gra podwójna – 30 zł/osoba 

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


