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KOMUNIKAT 

ORGANIZACYJNY 

PUCHAR POLSKI 

gier mieszanych 

w badmintonie 

20-22.12.2021 Warszawa 

 
1. Termin i miejsce: 

20-22.12.2021, Ośrodek przygotowań kadry narodowej, Geodetów 23E, 05-500 Józefosław 
 

2. Uczestnicy: 
 

Elita(mogą grać młodsi) 
 

3. System: 
 

W zależności od ilości zgłoszeń, przy minimum 16 zgłoszeniach: Grupowo-pucharowy, 8 par 

nominowanych przez trenera głównego kadry elity i trenera głównego kadry juniorów. W 

kwalifikacjach 16 par z najwyższym rankingiem w systemie grupowym – 4 grupy po 4 pary. Z 

każdej grupy do turnieju głównego awansują 2 pary. W turnieju głównym drabinka w systemie do 

dwóch przegranych. W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń, system będzie dostosowany do liczby 

uczestników. 

4. Organizatorzy: 

Polski Związek Badmintona, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 2, 01-943 Warszawa 

Osoby odpowiedzialna za organizację : Wiktor Krawczyk(tel. 721-347-334) 

5. Witryna internetowa: 
 

https://rozgrywki.pzbad.eu/tournament-result/351/E/SM 
 

6. Nagrody: 

Medale oraz puchary dla zwycięzców. Nagrody pieniężne o łącznej wartości 6000zł/kategorię. 

Podczas dekoracji obowiązuje strój sportowy. 

Podział kwot: 

1 miejsce – 3000zł/parę  

 

2  miejsce – 1600zł/parę

https://rozgrywki.pzbad.eu/tournament-result/351/E/SM
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3 miejsce – 700zł/parę 

7. Sala turniejowa: 

Ośrodek przygotowań kadry narodowej(LAVO), Geodetów 23E, 05-500 Józefosław 
 

8. Odprawa techniczna: 

Sala konferencyjna na 3 piętrze 20.12.2021 - godz. 9:30 
 

9. Losowanie: 

19.12.2021 do godz. 22:00 - prezentacja na witrynie 
 

Losowanie wg ostatniej dostępnej listy klasyfikacyjnej PZBad - prezentacja na witrynie. 
 

10. Zgłoszenia do gry: 

Na adres sędziego głównego w.krawczyk@pzbad.pl do 17.12.2021 do godz. 24:00. Lista zgłoszeń 

ukaże się na tournamentsoftware.com. 

11. Zakwaterowanie: 

We własnym zakresie – hotel w pobliżu – De Silva, Puławska 42, 05-500 Piaseczno 
 

12. Wyżywienie 

We własnym zakresie 
 

14. Sędzia główny: 

Wiktor Krawczyk w.krawczyk@pzbad.pl 
 

15. Wpisowe: 

75 zł/os 
 

16. Zakładany program: 

20.12.2021 (poniedziałek) 

godz.09.30– odprawa techniczna 

godz. 10.00 – rozpoczęcie gier eliminacyjnych 

21.12.2021 (wtorek) 

godz.09:45 – uroczyste otwarcie 

godz. 10.00 – rozpoczęcie gier - turniej główny 
 

22.12.2021 (środa) 
 

godz. 10.00 – cd. gier 

godz. 15.00 – zakończenie gier, uroczysta dekoracja 
 

Szczegółowy program zostanie podany po zamknięciu listy zgłoszeń! 
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17. Lotki: 

Victor Master Ace - lotki zapewnione przez PZBad 
 

18. Inne: 

Podczas turnieju będzie możliwość zakupu sprzętu sportowego firmy Victor oraz skorzystania z 

profesjonalnego serwisu naciągania rakiet. 

Organizatorzy mają prawo wykorzystania na własny użytek zdjęć, filmów oraz innych obrazów 

wykonanych podczas turnieju. Administratorem danych osobowych będzie wyłącznie Polski Związek 

Badmintona. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników turnieju. 

Uczestnicy turnieju powinni posiadać ubezpieczenie NNW. Podczas turnieju będzie zapewniona 

niezbędna opieka medyczna. Zdając sobie sprawę z zagrożenia wynikającego z obecności w naszym 

kraju wirusa COVID-19, turniej będzie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi w danym 

momencie wytycznymi w sprawie organizacji zawodów sportowych Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Związku Badmintona. Wewnątrz obiektu będą punkty 

umożliwiające dezynfekcję rąk. Podczas turnieju wymagane jest zachowanie dystansu społecznego, 

obowiązkowe maseczki oraz przed wejściem na halę będzie przeprowadzany pomiar temperatury 

ciała. 

PRZEPISY KOŃCOWE: 

Obowiązuje Regulamin Sportowy PZBad oraz wytyczne PZBad w sprawie warunków organizacji 

zawodów badmintona w Polsce w związku z COVID –19. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 


