
 

58. Indywidualne Mistrzostwa Polski  

Białystok 9-12.06.2022 

 
I. CEL. 

1. Celem Indywidualnych Mistrzostw Polski jest systematyczne rozszerzanie zasięgu badmintona oraz 

wyłonienie medalistów Mistrzostw. 

2. Celem Indywidualnych Mistrzostw Polski jest wyłonienie Mistrzów Polski 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. 
IMP rozgrywane są w następujących grach: 

pojedyncza kobiet, pojedyncza mężczyzn, podwójna kobiet, podwójna mężczyzn, mieszana. 

V. UCZESTNICTWO. 
Warunkiem uczestnictwa jest: 

- spełnienie warunków zawartych w pkt. A.III.3 Regulaminu Sportowego PZBad, przy czym wpis do ewidencji 

musi być rodzaju „P”, 

- obywatelstwo polskie, 

- uregulowanie ewentualnych zaległych zobowiązań finansowych i kar pieniężnych, udokumentowane    

dowodami wpłaty. 

VI. SYSTEM ROZGRYWEK. 
Mistrzostwa (kat. II) rozgrywane są systemem pucharowym z rozstawianiem według siły gry po 8 uczestników w 

każdej grze turnieju głównego. Zawody rozgrywa się z podziałem na turniej główny i eliminacje. 

 

VII. SALA TURNIEJOWA. 
Hala Sportowa Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku ul. Ks.St. Suchowolca 26 (4 maty). 
VIII. WSTĘPNY PROGRAM MISTRZOSTW. 
09.06.2022 r. godz. 14.30 – odprawa techniczna przed eliminacjami, biuro mistrzostw. 

Czwartek  09.06.2022 r. godz. 15.00 – początek gier eliminacyjnych. 
Wstępna objętość eliminacji: pojedyncza kobiet = 16, pojedyncza mężczyzn = 24, podwójna kobiet = 8, podwójna 

mężczyzn = 12, mieszana = 16. Po zamknięciu listy zgłoszeń zostanie ustalona ostateczna liczba miejsc w 

eliminacjach. W razie niewypełnienia limitów możliwe opóźnienie odprawy  technicznej i rozpoczęcia gier. 

piątek 10.06.2022 r. godz. 9.30 Uroczyste otwarcie mistrzostw 

          10.00 - początek gier w turnieju głównym. 

Sobota 11.06.2022 r. godz. 10.00 – kontynuacja gier - pojedynki ćwierćfinałowe 

             16.00- pojedynki półfinałowe        

Niedziela 12.06.2022 r. godz. 11.00 – pojedynki finałowe, po zakończeniu gier dekoracja. 

 

IX. PROCEDURA ZGŁOSZEŃ DO GRY I LOSOWANIA. 
Zgłoszenia do gier oraz „dzikie karty” należy przesyłać: 

- pocztą elektroniczną na adres sędziego głównego mmarekkrawczyk@gazeta.pl z kopią do wgir@pzbad.pl do 

poniedziałku 29 maja 2022 godz. 24.00. 

publikacja listy zgłoszeń 31 maja do godz. 20.00 

Publikacja losowania i planu gier najpóźniej do piątku 3 czerwca do godz. 20.00. 

Losowanie odbędzie się w siedzibie Polskiego Związku Badmintona – data i godzina w późniejszym komunikacie 
 

 



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, a zdobywcy drugich 

miejsc tytuły Indywidualnych Wicemistrzów Polski a także nagrody finansowe. 
Pula nagród rzeczowych i finansowych wynosi 38.000 zł. Podział nagród pieniężnych: 
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kobiet 

Gra 

mieszana 
Razem 

I 

miejsce 
2500 zł 2500 zł 2 x 2000 zł 2 x 2000 zł 2 x 2000 zł  

II 

miejsce 
1500 zł 1500 zł 2 x 1000 zł 2 x 1000 zł 2 x 1000 zł  

III-IV 

miejsce 
2 x 500 zł 2 x 500 zł 4 x 250 zł 4 x 250 zł 4 x 250 zł  

Razem 5000 zł 5000 zł 7000 zł 7000 zł 7000 zł 31000 zł 

Wręczanie nagród obecnym na ceremonii zakończenia w niedzielę po finałach. 

 

XI. WPISOWE. 
Zgodnie z regulaminem PZBAD  

Za grę pojedynczą- 100 zł, za grę podwójną – 75 zł od zawodnika. 

 

XII. ZAKWATEROWANIE. 

 

1. HOTEL Villa Tradycja *** (Centrum, 4 km od hali, ilość miejsc 55) 

Pokoje z łazienkami i TV, Wi-Fi, sniadanie w formie szwedzkiego stołu 

Pokój 1-os – 150 zł 

Pokój 2 -os – 115 zł/os (za pokój 230 zł) 

Pokój 3-os – 115 zł/os (345 zł za pokój)  

Śniadanie w formie szwedzkiego stołu wliczone w cenę noclegu, 

             

            2. Hotel IBIS***  (centrum 4 km od hali, 60 miejsc) 

            Pokoje z łazienkami i TV, Wi-Fi, parking gratis 

            Pokój 1-os = 260 zł 

            Pokój 2-os = 150 zł/os (300 zł pokój)  

            Śniadanie w formie szwedzkiego stołu wliczone w cenę noclegu,  

 

            3. Internat szkolny przy hali mistrzostw  ( 40 miejsc) 

            Miejsce w pokoju 3-4os – 55 zł 

           

XIII. WYŻYWIENIE. 
Śniadanie, 20 zł, obiad 25 zł, kolacja 25 zł  

Termin rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia mija 1 czerwca(środa) do godz. 22.00.  

Rezerwację prosimy nadsyłać na adres: lenkiewicz@sportlen.pl 

XIV. SĘDZIA GŁÓWNY. 
Marek KRAWCZYK (#314) marekkrawczyk@gazeta.pl . Tel.884750770.  

XV. INNE. 
Lotki do gry dostarczają uczestnicy.  

Obowiązują koszulki z nazwiskami i nazwami klubów /ośrodków szkoleniowych 

Podczas mistrzostw będzie możliwość zakupu sprzętu sportowego oraz skorzystanie z serwisu rakiet. 

Podczas mistrzostw będzie prowadzona transmisja internetowa na żywo w turnieju głównym z 4 boisk. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

 


