Sprawozdanie z działalności Rady Weteranów przy PZBad
za lata 20042008.
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Wybory do Rady Weteranów
Druga Rada Weteranów została wybrana na Mistrzostwach Polski 23.04.2004 roku. W skład
Rady weszli:
Przewodniczący – Paweł Kozłowski
Członkowie – Andrzej Janecki, Piotr Kalinkowski, Zbigniew Dorna i Katarzyna Małyszko,
która po roku zrezygnowała i została zastąpiona w Radzie przez Jacka Pękackiego.
Kadencja Rady upływa 7.06.2008 na IMPW w Głubczycach.

Główne zadania
Za główne zadania w swojej kadencji Rada uznała:
 Stworzenie dobrego Regulaminu Weteranów Badmintona;
 Doprowadzenie do zaakceptowania tego regulaminu poprzez zarząd PZBad i uznanie
go jako części Regulaminu Sportowego PZBad co w szczególności miało
doprowadzić do uznawania list klasyfikacyjnych weteranów na Indywidualnych
Mistrzostwach Polski Weteranów;
 Wprowadzenie przejrzystego systemu informacji turniejowej najlepiej poprzez
utworzenie strony internetowej z wszystkimi potrzebnymi materiałami;
 Takie prowadzenie list klasyfikacyjnych weteranów, aby powstawała ona po każdym
turnieju;
 Zwiększenie liczby zawodów weteranów i jak najlepsze rozłożenie ich w czasie;
 Szeroko pojętą popularyzację badmintona, w tym przyciągnięcie do tej dyscypliny
nowych adeptów, a także przyciągnięcie byłych graczy na turnieje weteranów;
 Zdobycie medali na Mistrzostwach Europy lub Świata.

Badmintonnews.pl
Jako pierwsze zrealizowane zadanie została zrealizowana strona internetowa
BadmintonNews.pl, która stała się oficjalną stroną Weteranów, a także najbardziej
popularnym polskim portalem dotyczącym badmintona. Już w sierpniu 2004r. zostały
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przeprowadzone relacje z Olimpiady, a nasze drabinki turniejowe zostały wykorzystane przez
szefa wyszkolenia PZBad do prezentacji wyników naszych olimpijczyków zarządowi PZBad.
Oprócz informacji bieżących na naszym portalu znalazły się też praktycznie adresy
wszystkich klubów badmintona w Polsce, a także większość sal, które są wynajmowane na
miejsca gry nie tylko zawodników klubów, ale także szerokiej rzeszy amatorów i weteranów.
Portal stał się też miejscem dokładnej informacji o turniejach weteranów i wielu innych.
Publikowane są komunikaty turniejowe, a zawodnicy mogą znaleźć mapki dojazdu – i jest to
jedyne takie miejsce w naszym internecie. Wielokrotnie wcześniej zawodnicy błądzili
dojeżdżając na nową salę – teraz wystarczy wydrukować sobie mapę i komunikat – uprzednio
rozdawany w postaci kartek na różnych imprezach, przez co krąg odbiorców był
zdecydowanie ograniczony. W tej chwili już na pierwszej stronie naszego portalu każdy
zawodnik może znaleźć najbliższe zawody, które go interesują – sekcje jakie powstały w
ciągu rozwoju portalu to turnieje: Klasyfikowane Weteranów, Pozostałe weteranów i
amatorów, Międzynarodowe Weteranów, Racketlonowe i pozostałe (w tym wszystkie w
kalendarzu PZBad, a także ważne zawody światowe w szczególności te w których uczestniczą
nasi reprezentanci).
Chronologiczna lista zawodów rozegranych jest też szybkim przewodnikiem do znalezienia
wyników tych zawodów. Dzięki systemowi linków, po znalezieniu interesującego nas turnieju
możemy przeczytać o nim artykuł, znaleźć rezultaty czy losowanie lub choćby listę
zgłoszonych uczestników (jeśli turniej nie został jeszcze rozegrany) czy obejrzeć galerię
zdjęć.
Na stronach portalu BadmintonNews.pl są też informacje stałe – skład Rady Weteranów z
kontaktem do każdego przedstawiciela, Regulaminy, dokumenty i korespondencja oficjalna z
PZBad, dzięki czemu zawodnicy mogą śledzić prace i interwencje Rady. Strona ma też swoją
wersję angielskojęzyczną, co pozwala na propagowanie naszych sukcesów za granicą.
Portal jako pierwszy wprowadził możliwość publikacji zdjęć różnych autorów. W ten sposób
w jednym miejscu mamy możliwość obejrzenia licznych zdjęć różnych osób z tak wielu
zawodów. Artykuły są ilustrowane zdjęciem co zdecydowanie poprawia odbiór strony przez
czytelników.
Rada Weteranów nawiązała kontakty ze środowiskiem weteranów na świecie. Rezultatem tej
współpracy stały się zaproszenia na imprezy międzynarodowe, a informacje o każdym takim
turnieju znajdują się na portalu w sekcji „Turnieje Międzynarodowe Weteranów”. Dzięki
temu nasi Weterani mają dostęp do informacji o najnowszych imprezach na świecie.
Zadanie tworzenia list klasyfikacyjnych zostało powierzone Karolowi Pikowi, który
wywiązywał się z tej roli bardzo dobrze. Listy są zawsze umieszczone na portalu w sekcji
„Listy Klasyfikacyjne”, a problem nieaktualnych list zniknął. W tej chwili każdy organizator i
sędzia główny może przed losowaniem sprawdzić aktualne dane. Należy zaznaczyć, że błędy
na listach, które zdarzały się na początku (najczęściej spowodowane błędnymi danymi
przesłanymi przez organizatorów i sędziów, brakami w rocznikach urodzeń) zdarzają się
obecnie bardzo rzadko.
Olbrzymim sukcesem portalu stało się wprowadzone w roku 2005 forum badmintonowe.
Dotychczasowe strony badmintonowe takiej możliwości nie oferowały i nadal nie oferują.
Możliwość wypowiedzenia swojego zdania przed całą społecznością badmintonistów stała się
ważna dla graczy i kibiców. Forum służy też jako miejsce wymiany informacji o wolnych
miejscach w samochodach, o poszukiwaniu partnerów, a nawet miejscem krytyki zarówno
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Rady Weteranów jak i władz PZBad co pozwala na lepsze funkcjonowanie tych organów.
Choć większość użytkowników wypowiada się kulturalnie, zdarzają się niestety także
wypowiedzi obraźliwe – jednak jest ich zdecydowana mniejszość, a posty chamskie są
usuwane z naszego portalu.
Kolejnym sukcesem jest wprowadzenie bazy adresowej emaili zawodników i sympatyków
naszego sportu. W regularnych odstępach czasu jest do nich rozsyłany newsletter z
najświeższymi informacjami, i w ten sposób coraz szersze grono ludzi jest informowane o
wydarzeniach w badmintonie. Pozwoliło to wg naszej oceny na zdecydowane zwiększenie
liczby graczy na turniejach zarówno weteranów jak i amatorów, a przez to przyczynia się do
popularyzacji badmintona.
Oczywiście na naszej stronie powstały też takie działy jak ogłoszenia, gdzie można sprzedać
np. nie używaną już rakietę czy katalog stron badmintonowych.

Racketlon
Jest to nowa dyscyplina, wymyślona pod koniec lat 80tych przez Finów (ujednolicenie
punktacji w poszczególnych dyscyplinach wprowadzili Szwedzi w latach 90tych), w której
mecz składa się z czterech setów, każdy w innej dyscyplinie: tenisie stołowym, badmintonie,
squashu oraz tenisie ziemnym  od najlżejszej do najcięższej rakiety.
Uznaliśmy, że ponieważ dyscyplina ta zawiera w sobie rywalizację w badmintonie, warto się
nią zająć i przyciągnąć do naszego sportu zawodników pozostałych sportów rakietkowych. I
tak się stało – bardzo wiele osób, poprzednio nie uprawiających badmintona, chcąc
podciągnąć swoje wyniki w racketlonie zaczęło grać w badmintona. Jednocześnie
badmintoniści zaczęli osiągać sukcesy na arenie międzynarodowej w tej dyscyplinie – Leszek
Borys brąz na MŚ 2005, Magda Kamińska srebro na MŚ 2006, Paweł Kozłowski brąz na MŚ
2006 i srebro na MŚ 2007, Rafał Rykowski złoto na MŚ 2007.

Wyniki sportowe ME Hiszpania, wrzesień 2004
Najwyższymi miejscami na tym turnieju były dla Polaków ćwierćfinały. Zdzisława Prędka
przegrała w nim z Katryn Gaertner ze Szwecji, która potem została Mistrzynią, Paweł Gasz i
Kazimierz Prędki w deblu 60+ przegrali z parą Coley i Shadwick z Anglii i Kazimierz Prędki
przegrał w tej samej fazie turnieju z Soerenem Nielsenem z Danii.

Wyniki ME weteranów w Holandii 2006.
Dzięki staraniom Rady Weteranów po raz pierwszy na zawody tej rangi pojechali zawodnicy
z kiedyś ścisłej kadry Polski. Do tej pory weteranom nie udało się zdobyć na MŚ i ME
żadnego medalu – tym razem po raz pierwszy zdobyliśmy ich od razu kilka i to złotych i
srebrnych. Świetnie zaprezentowali się Jacek Hankiewicz, Jurek Dołhan, Bożena Haracz i
Dorota Grzejdak, którzy zdobyli każdy po dwa medale. Jacek Hankiewicz wygrał najbardziej
prestiżową kategorię w singlu męskim – 40+, pokonując po drodze zarówno numer 1 jak i
numer 2 – rozstawionych Duńczyków. W parze z Jurkiem wygrali debla męskiego w 40+.
Dorota Grzejdak w singlu 35+ pokonała aktualna wtedy mistrzynię świata w tej kategorii
Czerniawską i zdobyła ostatecznie srebrny medal. W deblu z Bożeną Haracz wywalczyły
srebro w kat. 35+, a Jurek i Bożena w kat. 40+ zdobyli srebro w mikście. Oprócz tego nasi
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zawodnicy wywalczyli awans do ćwierćfinału w kilku kategoriach – Paweł Kozłowski/Dorota
Grzejdak w mikście 35+
Tak doskonała postawa naszych zawodników zaowocowała m. in. zaproszeniem polskiej
reprezentacji weteranów do rywalizacji drużynowej z najsilniejszymi ekipami starego
kontynentu do tzw. Pucharu Sześciu Narodów, który odbędzie się 13 listopada 2008 w
Holandii i na które to zawody organizacja wyjazdu będzie należała już do przyszłej Rady
Weteranów. Warto też wspomnieć, że ubiory naszej reprezentacji w Holandii były
sponsorowane przez firmę Victor, a pewne dotacje otrzymaliśmy z PZBad i firmy Vektor
Sport.

Ogólnopolskie zawody klasyfikowane weteranów.
W sezonie 2004/2005, a także 2005/2006 przeprowadzono po 10 klasyfikowanych turniejów
weteranów. Oczywiście plus IMPW, a także w maju 2006 i wrześniu 2004 Mistrzostwa
Europy Weteranów  co daje 12 ważnych zawodów w czasie sezonu. Dodatkowo,
organizowane były imprezy nie klasyfikowane, takie jak Deble 100 lat czy tradycyjny turniej
w Choszcznie, na które to imprezy przyjeżdża zwyczajowo wielu weteranów. Były również
imprezy wojewódzkie weteranów jak np. w Pszczynie czy Płocku. W sezonie 2006/2007
klasyfikowanych zawodów weteranów odbyło się aż 12, a w 2007/2008 11 takich imprez
(jedna klasyfikowana została odwołana) plus jak zawsze Mistrzostwa Polski. Zostały
zaplanowane też kolejne turnieje już na sezon 2008/2009. Ta liczba imprez oznacza dla
weteranów duży wybór imprez i możliwości rywalizacji. Należy też wspomnieć o tym, że
doszli nowi organizatorzy i powstają nowe turnieje jak np. w Częstochowie, Choroszczy czy
Kobylnicy, a w nowym sezonie jest szansa na kolejny nowy ośrodek – Stacja Nowa Gdynia w
Zgierzu, gdzie przerobiono nawet kryty kort tenisowy na dodatkowe dwa boiska
badmintonowe. Mamy najprawdopodobniej największą liczbę imprez dla weteranów na
świecie, a na pewno na starym kontynencie gdzie największą po nas liczbę takich imprez
mają Anglicy, lecz jest to raptem kilka turniejów w roku.

Zgłoszenie weteranów do odznaczeń PZBad
W trakcie naszej kadencji odbyły się uroczyste obchody XXXlecia istnienia PZBad, a my
jako Rada Weteranów pismem w 24.03.2007 nominowaliśmy do otrzymania odznaczeń wielu
spośród naszego środowiska. Miło powiedzieć, że zarząd PZBad w bardzo wielu przypadkach
zgodził się z naszymi rekomendacjami i przyznał proponowanym przez nas osobom brązowe,
srebrne, złote odznaki, a także medale.

Współpraca z PZBad
W czasie naszej kadencji wnioskowaliśmy też o zwolnienie z opłat licencyjnych zawodników,
którzy ukończyli 60. rok życia i udało się nam tą decyzję załatwić pozytywnie. Jedyną ważną
dla środowiska sprawą jaką nie udało się nam przeforsować jest zmiana nazwy „weterani” na
„seniorzy”. Opór zarządu PZBad jest dla nas niezrozumiały, tym bardziej, że na świecie już
od 2004 na zawodach oficjalnych EBU i WBF (wtedy IBF) jest używana ta nazwa, a w Polsce
w innych dyscyplinach używa się w kategorii open po prostu np. nazwy Mistrzostwa Polski, a

4

MP Seniorów może być zarezerwowana dla zawodników starszych. Jest to „nieustająca”
sprawa dla kolejnej Rady Weteranów.

Pisma do IBF
Oprócz wielu wniosków do PZBad pisaliśmy też propozycje do EBU i BWF. Po długich
staraniach udało się nam przeforsować bardzo ważną dla naszych weteranów propozycję
dotyczącą rozgrywania kategorii 65+ na wszelkich zawodach oficjalnych EBU i BWF to jest
na ME i MŚ weteranów. Już w najbliższych Mistrzostwach Europy, które odbędą się w
Hiszpanii 30 września – 5 października 2008 kategoria ta będzie rozgrywana, co da szansę na
medale naszym asom w tej kategorii – Pawłowi Gaszowi i Kazimierzowi Prędkiemu. Do
załatwienia została kolejna kategoria – 70+.

Podsumowanie
W czasie trwania kadencji Rady Weteranów w latach 20042008 osiągnęliśmy wszystkie
zaplanowane cele, tj.:
1) Stworzyliśmy Regulamin Weteranów Badmintona akceptowany przez środowisko, do
którego w tej chwili nie ma praktycznie żadnych zastrzeżeń;
2) Doprowadziliśmy do zaakceptowania Regulaminu Weteranów Badmintona jako część
Regulaminu Sportowego PZBad, co m. in. doprowadziło do uznawania naszych list
klasyfikacyjnych jako obowiązujących na Indywidualnych Mistrzostwach Polski
Weteranów;
3) Wprowadziliśmy przejrzysty system informacji turniejowej, poprzez publikacje
wszystkich wiadomości o nich na jednej stronie internetowej;
4) Utworzyliśmy oficjalną stronę weteranów wraz w wszystkimi udogodnieniami takiej
strony, a także spowodowaliśmy że strona ta stała się bardzo popularna pośród
wszystkich sympatyków i graczy w badmintona;
5) Doprowadziliśmy do pojawiania się list klasyfikacyjnych weteranów po każdym
turnieju;
6) Zwiększyliśmy liczbę imprez weteranów i doprowadziliśmy do równomiernego ich
rozłożenia w kalendarzu;
7) Popularyzowaliśmy badmintona, również poprzez przyciąganie zawodników innych
dyscyplin, a także zwiększyliśmy liczbę graczy na turniejach (poprzez działanie naszej
strony i newslettera również zawodów amatorskich);
8) Nasi reprezentanci zdobyli medale na Mistrzostwach Europy;
9) Zostaliśmy zaproszeni na prestiżowy turniej Puchar Sześciu Narodów;
10) Doprowadziliśmy do wprowadzenia kategorii 65+ na ME i MŚ Weteranów;
11) Rekomendowani przez nas weterani zostali uhonorowani odznaczeniami przez
PZBad.
Z podziękowaniem dla wszystkich zaangażowanych w naszą pracę i z życzeniami samych
sukcesów dla kolejnej Rady Weteranów
W imieniu Rady Weteranów Badmintona
Przewodniczący Rady Weteranów Badmintona na lata 20042008
Paweł Kozłowski
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