Sprawozdanie z działalności Rady Weteranów w latach 20082012
Rada Weteranów została wybrana podczas Mistrzostw Polski w Głubczycach w dniu 07.06.2008r.
W skład Rady weszli:
Przewodniczący  Andrzej Kołodziej
Członkowie 

Grażyna Stefańska
Andrzej Janecki (złożył rezygnację w dniu 12.03.2011r.)
Piotr Łuszkiewicz
Andrzej Struensee

W swojej pracy Rada Weteranów skupiła się na następujących działaniach: wprowadzeniu zmian
do Regulaminu Weteranów, zakończeniu wieloletnich konfliktów z władzami PZBad,
uporządkowaniu list klasyfikacyjnych oraz doskonaleniu organizacji turniejów weteranów.
I. Regulamin Weteranów
W czerwcu 2010 roku Rada Weteranów złożyła w PZBad projekt Regulaminu Weteranów
zawierający nieznaczne zmiany dotyczące organizacji turniejów, prowadzenia list klasyfikacyjnych
i przeprowadzania wyborów do Rady. Zarząd PZBad zatwierdził jednak inną treść regulaminu,
która zawierała niekorzystne zapisy i potwierdzała lekceważący stosunek władz Związku do
środowiska weteranów. Decyzja ta pogłębiła wieloletni konflikt i spowodowała wiele
niepotrzebnych napięć podczas turniejów przeprowadzanych w pierwszej połowie sezonu
2010/2011.
Po długich negocjacjach na turnieju w Solcu Kujawskim w dniu 3.12.2010r. doszło do spotkania
Rady Weteranów z ówczesnymi władzami Związku  Michałem Mirowskim, Markiem Idzikowskim i
Krzysztofem Augustynem. Podczas rozmów ustalono wspólne stanowisko, którego efektem jest
obecny kształt Regulaminu Weteranów z dnia 12.02.2011r.
Obecnie wszystkie konflikty zostały zażegnane, a nowe władze PZBad deklarują chęć współpracy
z Radą Weteranów oraz popierają jej działania.
II. Lista klasyfikacyjna
Decyzją Rady Weteranów wprowadzona została nowa lista klasyfikacyjna, która jest
aktualizowana po każdym turnieju, a ewentualne drobne błędy w punktacji korygowane są na
bieżąco. Wprowadzenie nowej listy rozwiązało problem tzw. „dwóch list klasyfikacyjnych”, który w
przeszłości powodował dużo zamieszania na turniejach weteranów. Obecnie coraz częściej
pojawiają się głosy z propozycjami wprowadzenia nowej listy, w której punkty byłyby przypisane
zawodnikowi, a nie grupie, w której występował.
III. Turnieje weteranów
Turnieje weteranów cieszą się rosnącą popularnością i przyciągają coraz większą liczbę
obecnych oraz byłych zawodników, a ilość uczestników często przekracza 100 osób. Pomimo

tego większość turniejów udaje się rozegrać w ciągu jednego dnia, co świadczy o coraz lepszej
organizacji i sprawnej obsłudze sędziowskiej. Na Mistrzostwach Polski w Olsztynie
k/Częstochowy w roku 2011 padł rekord frekwencji – wystartowało 162 zawodników.
W każdym sezonie rozgrywanych jest około 10 klasyfikowanych turniejów weteranów. Niektóre
turnieje np. w Białymstoku, Warszawie, Solcu Kujawskim, Suchedniowie, Szczecinie czy Gdańsku
na stałe wpisały się do kalendarza imprez badmintonowych. Każdego roku pojawiają się też nowe
ośrodki badmintona chętne do organizowania turniejów. Jednak część organizatorów wbrew
oczekiwaniom zawodników nie udostępnia listy zgłoszonych oraz losowania, a także ociąga się z
przesłaniem wyników turnieju. Brakuje też chętnych do pisania relacji z zawodów. Na szczęście
na turniejach pojawia się sporo miłośników fotografowania, wśród których na szczególne
wyróżnienie zasługuje niezastąpiona Krysia Cielecka.
IV. Turnieje międzynarodowe
W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie udziałem w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach
Świata Weteranów. Najliczniejsza reprezentacja (30 osób) wzięła udział w MŚW w Hiszpanii w
roku 2009. Na każdych mistrzostwach nasi zawodnicy zdobywają liczne medale:
MEW Hiszpania Punta Umbria 2008
Barbara Kulanty  srebrny medal w grze pojedynczej w gr. 35+
Paweł Gasz  srebrny medal w grze pojedynczej w gr. 65+
Dorota Grzejdak  brązowy medal w grze pojedynczej w gr. 40+
Dorota Grzejdak / Magdalena Koba  brązowy medal w grze podwójnej w gr. 40+
MŚW Hiszpania Punta Umbria 2009
Barbara Kulanty  złoty medal w grze pojedynczej w gr. 35+
Dorota Grzejdak  złoty medal w grze pojedynczej w gr. 40+
Paweł Gasz  srebrny medal w grze pojedynczej w gr. 65+
Jerzy Dołhan / Jacek Hankiewicz  srebrny medal w grze podwójnej w gr. 40+
Jerzy Dołhan / Vlada Czerniawska  srebrny medal w grze mieszanej w gr. 40+
Dorota Grzejdak / Barbara Kulanty  brązowy medal w grze podwójnej w gr. 35+
MEW Irlandia Dundalk 2010
Dorota Grzejdak  złoty medal w grze pojedynczej w gr. 40+
Dorota Grzejdak / Petya Georgieva złoty medal w grze podwójnej w gr. 40+
Paweł Gasz  srebrny medal w grze pojedynczej w gr. 65+
Rada Weteranów składa serdeczne podziękowania koledze Jackowi Szafrańskiemu za
udostępnienie swojego konta bankowego do wpłaty wpisowego oraz pomoc przy organizacji
wyjazdów na MEW i MŚW.

IV. Podsumowanie
Do największych sukcesów obecnej Rady Weteranów należy zaliczyć znaczną poprawę relacji z
władzami Polskiego Związku Badmintona przy zachowaniu rozwiązań opracowanych i
udoskonalanych w trakcie poprzednich kadencji Rady. Działania te przyniosły efekty w postaci
rosnącej frekwencji i coraz lepszej organizacji turniejów. Obecnie prowadzone są rozmowy z
władzami PZBad na temat zmiany nazwy z „weterani” na „seniorzy” oraz opracowania i wdrożenia
kompleksowego serwisu internetowego umożliwiającego zgłaszanie się do turniejów,
automatyczne udostępnianie listy zgłoszonych i wyników losowania, a także publikowanie
wyników turniejów i aktualizowanie list klasyfikacyjnych.
Mamy jednak świadomość tego, że wielu spraw nie udało się załatwić. Należą do nich m.in. próba
zorganizowania w Polsce Mistrzostw Europy Weteranów oraz znalezienie sponsora dla
reprezentacji weteranów.
Dziękując wszystkim za współpracę poddajemy powyższe kwestie pod rozwagę nowej Radzie
Weteranów oraz życzymy samych sukcesów w działaniach na rzecz rozwoju i popularyzacji
badmintona, w szczególności w środowisku weteranów.
24.05.2012
Z poważaniem
Rada Weteranów

