
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY                                                                                                                                                                            
XXII MEMORIAŁ TADEUSZA ENGLANDERA/TURNIEJ BADMINTONA SENIORÓW 

 
1.  Cele Integracja środowiska seniorów Pomorza 
Uczczenie pamięci Pioniera Polskiego Badmintona Tadeusza Englandera 

 
 
 
2. ORGANIZATORZY: 
UKS Bursztyn Gdańsk 
Rodzina i przyjaciele Tadeusza Englandera 
 
 
WSPÓŁORGANIZATOR/PARTNER  
Pomorski Okręgowy Związek Badmintona w Gdańsku                                                                                                                        
3. TERMIN: 26-27.05.2018 
 
Osoba odpowiedzialna za organizację turnieju:   
Krzysztof Englander tel; 503 333 195 , adres mail ; kenglander@op.pl 
Joanna Englander-Brzozowska ; tel ; 502 113 062: joanna_eb@wp.pl 
 
3. TERMIN: 
26.05.2018 
 
4. MIEJSCE: 
Gdańsk - Orunia , Hala Sportowa ul. Smoleńska 5/7 
 
Liczba boisk: 4korty 
  
 
5. PROGRAM: 

 sobota godz. 9:00 - rozpoczęcie gier  

 (sobota godz.11.00 - uroczyste otwarcie Turnieju 

 niedziela godz. 9:00 ewentualne drugi dzień turnieju 
 
6. KATEGORIE WIEKOWE: 

 gr.0 kobiety (25+) ur. w 1992 i starsze 

 gr.0 mężczyźni (30+) ur. w 1987 i starsi 

 gr.1 (35+) kobiety i mężczyźni ur. 1978-1982 

 gr.2 (40+) kobiety i mężczyźni ur. 1973-1977 

 gr.3 (45+) kobiety i mężczyźni ur. 1968-1972 

 gr.4 (50+) kobiety i mężczyźni ur. 1963-1967 

 gr.5 (55+) kobiety i mężczyźni ur. 1958-1962 

 gr.6 (60+) kobiety i mężczyźni ur. 1953-1957 

 gr.7 (65+) kobiety i mężczyźni ur. 1948-1952 

 gr.8 (70+) kobiety i mężczyźni ur. 1943-1947 

 gr.9 (75+) kobiety i mężczyźni ur. 1938-1942 

 gr.10 (80+) kobiety i mężczyźni ur. do 31.12.1937 
 

7. SYSTEM ROZGRYWEK: 
a. grupowo-pucharowy trójkowy / lub pośredni wg. decyzji sędziego głównego / we wszystkich grach; 
b. turniej rozgrywany we wszystkich rodzajach gier (pojedyncza mężczyzn, pojedyncza kobiet, podwójna mężczyzn, 

podwójna kobiet, mieszana) w każdej kategorii wiekowej przy minimalnej liczbie 3 zgłoszeń. Przy liczbie zgłoszeń 
mniejszej niż 3 zawodnicy zostają automatycznie przepisani do grupy młodszej; 

c. zawodnik może grać maksymalnie w 2 rodzajach gier, ale nie w 2 kategoriach wiekowych tego samego rodzaju gry; 
d. zawodnik starszy może grać w kategorii młodszej; 
e. rozstawianie wg Regulaminu Seniorów Badmintona i zgodnie z aktualną ogólnopolską listą klasyfikacyjną seniorów; 

 
 

8. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
a. data urodzenia zgodna z pkt. 6; 
b. terminowe zgłoszenie do gier; 
c. opłacenie wpisowego: 35 zł za grę pojedynczą, 35 zł za grę podwójną od zawodnika; 

mailto:kenglander@op.pl


d. posiadanie aktualnych badań sportowo-lekarskich albo złożenie oświadczenia potwierdzonego podpisem 
uczestnika o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju; 

e. posiadanie przepisowego sprzętu (w tym lotek) i ubioru sportowego. 
 

9. ZGŁOSZENIA DO GIER: 
a. zgłoszenia do wszystkich gier należy składać w formie mailowej do Sędziego Głównego 
b. zawodnicy zgłaszający się do turnieju są obowiązani podać: 

 imię i nazwisko, rok urodzenia, rodzaj gry, partnerów do gier podwójnych; 

 oraz ewentualnie mogą podać: deklarację gry w młodszej kategorii wiekowej, wniosek o dodatkowe 
rozstawienie bezklubowe, inne informacje (np. numer telefonu). 

 
10. TERMIN ZGŁOSZEŃ DO GIER: 
22.05.2018 (wtorek) godz. 22:00 
 
11. PUBLIKACJA LOSOWANIA I PLANU GIER: 
24.05.2018 (czwartek) godz. 12:00 
 
12. SĘDZIA GŁÓWNY: 
  Łukasz Komar nr rejestracyjny sędziego 127/adres mail ;  komarlukasz@interia.pl  
 
 
 
13. WYNIKI TURNIEJU: 
nie będą wliczane do listy klasyfikacyjnej seniorów. 
 
14. NAGRODY: 
Medale i dyplomy za miejsca I - III , nagrody za I miejsca , za dalsze miejsca wg możliwości  organizatora 
 
15. ZAKWATEROWANIE: : Bursa Szkolna w Centrum Kształcenia/ miejsce Turnieju , w cenie 35 zł/doba . Wpłaty za nocleg 
należy dokonać do 15.05.2017 na konto ; UKS Bursztyn Gdańsk ul. Boguckiego 44 wraz z mailem na adres ; 
joanna_eb@wp.pl . nr konta UKS Bursztyn Gdańsk ; 16109010980000000100445018 
 
 
 
16. WYŻYWIENIE: 
Na hali czynna kawiarenka z bufetem dań na gorąco 
 
17. WIECZOREK INTEGRACYJNY: 
 Hotel Orle Gdańsk  ul. Lazurowa 9 / wyspa Sobieszewska /w dniu 26.05.2018 godz. 21.00 
       Koszt 60 zł od osoby płatne na konto UKS Bursztyn do 15.05.2017 , zgłoszenia ; joanna_eb@wp.pl 
       
 
 
18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

a. turniej przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Seniorów Badmintona i Regulaminem Sportowym PZBad; 
b. w sprawach spornych decyduje sędzia główny Łukasz Komar 
 

19. PATRONAT MEDIALNY / SPONSORZY: 
Radio Gdańsk . Sponsorzy - rodzina Tadeusza Englandera 
 
20. UWAGI ORGANIZATORA: 
Z uwagi na możliwość gry jedynie na 4-ch kortach XXII Memoriał im . Tadeusza Englandera nie uzyskał aprobaty Rady 
Weteranów/Seniorów PZBad i informacji o tym turnieju nie bedzie na witrynie e badminton .  
Zgłoszenia do turnieju prosze kierowac na adres mail Sedziego Głównego; komarlukasz@interia.pl 
 
ORGANIZATOR ; KRZYSZTOF ENGLANDER / kenglander@op.pl/ tel 503 333 195 
 
  
 


