Sprawozdanie z działalności Rady Seniorów w latach 2012-2016
Rada Seniorów została wybrana podczas Mistrzostw Polski w Kępnie w dniu 03.06.2012r.
W skład Rady weszli:
Przewodniczący - Piotr Łuszkiewicz
Członkowie Maria Brzeźnicka
Jarosław Kurkowski
Marek Rosa
Piotr Suski
W wyborach wzięło udział 85 osób ze 153 zawodników uprawnionych do głosowania.

Działalność Rady Seniorów
I. Nowa strona internetowa
W wyniku prac rozpoczętych w lipcu 2012 roku powstała nowa strona seniorów eBadminton.com.pl, która
została udostępniona wraz z rozpoczęciem sezonu 2012/2013. Strona ta została zaprojektowana i wykonana
w całości przez Marcina Łuszkiewicza, a obecnie jest administrowana i aktualizowana przez firmę LiveHome
sp. z o.o.
Strona eBadminton.com.pl zawiera następujące informacje:
- aktualności;
- informacje o turniejach;
- listy klasyfikacyjne;
- listę zawodników;
- profile zawodników;
- historię turniejów;
- klasyfikację medalową;
- statystyki turniejowe;
- galerie zdjęć.
Przez cały czas strona była rozwijana i dodawane były nowe funkcjonalności. Wprowadzono m. in. panel dla
sędziego umożliwiający wstawianie listy zgłoszonych, losowania oraz wyników turniejów.
Na prośbę zawodników została udostępniona opcja zamieszczania ogłoszeń o poszukiwaniu partnerów do
gier podwójnych.
Na początku 2016 roku został wprowadzony system elektronicznych zgłoszeń do turniejów ze specjalnym
panelem dla sędziów umożliwiającym zarządzanie zgłoszeniami oraz eksport do innych programów
sędziowskich. Następnie program został poszerzony o automatyczne sortowanie listy zawodników w oparciu
o aktualne listy klasyfikacyjne, a także umożliwia przeniesienie listy zawodników do programu Tournament
Planner.
Zostały też rozpoczęte prace nad wprowadzeniem panelu dla organizatorów oraz szablonu komunikatu
organizacyjnego. Ponadto tworzony jest nowy program, w którym listy klasyfikacyjne będą aktualizowane raz
na dobę, co przyspieszy ich przeglądanie.
II. Zmiany w Regulaminie
Przez cały okres kadencji Rady regulamin był aktualizowany i udoskonalany:
Sezon 2012/2013
- stara nazwa „weterani” została zastąpiona nazwą „seniorzy”;
- wprowadzono nową grupę wiekową 75+;
- wprowadzono stronę internetową eBadminton.com.pl;
- zlikwidowano podwyższoną punktację za turnieje, w których grali zawodnicy zagraniczni.
Sezon 2013/2014
- wprowadzono udoskonalony system punktacji zaproponowany i zaakceptowany przez zawodników w
głosowaniu przeprowadzonym podczas Mistrzostw Polski Seniorów w Solcu Kujawskim.

Sezon 2014/2015
- ujednolicono zasady rozstawiania zawodników w grach podwójnych;
- wprowadzono publikację losowania na witrynie internetowej http://eBadminton.com.pl najpóźniej w
przeddzień turnieju do godz. 12.00.
Sezon 2015/2016
- wprowadzono konieczność umieszczania przez sędziego wyników losowania oraz kolejności gier na witrynie
internetowej eBadminton.com.pl najpóźniej dwa dni przed turniejem do godz. 12.00;
- zniesiono konieczność rozpoczynania turniejów od gier pojedynczych;
- wprowadzono formularz zgłoszeniowy na witrynie internetowej eBadminton.com.pl;
- wprowadzono opłatę od organizatorów turniejów przekazywaną na konto fundacji PZBad w kwocie 1 zł +
VAT od każdego zawodnika biorącego udział w turnieju.
III. Lista klasyfikacyjna
Od sezonu 2013/2014 wprowadzono udoskonalony system punktacji zaproponowany i zaakceptowany przez
zawodników w głosowaniu przeprowadzonym podczas Mistrzostw Polski Seniorów w Solcu Kujawskim.
Zgodnie z nowym systemem zawodnikowi zalicza się punkty w tej grupie, w której grał oraz dodatkowo w
grupie, którą wskazuje jego rok urodzenia.
Obecnie lista klasyfikacyjna aktualizuje się automatycznie po wprowadzeniu wyników turnieju, po usunięciu
turniejów sprzed 12 miesięcy oraz na początku stycznia każdego roku (po przejściu zawodników do starszych
grup wiekowych). Pozwoliło to na znaczne zmniejszenie pomyłek i błędów powstających przy aktualizacji
listy.
IV. Turnieje seniorów
Turnieje seniorów cieszą się bardzo dużą popularnością i przyciągają coraz większą liczbę nowych
zawodników. Pojawiają się też kolejne ośrodki badmintona chętne do organizowania turniejów takie jak:
Pabianice, Zielonka, Sianów, Olsztyn, Wrocław.
W poniższej tabeli przedstawiamy statystyki turniejowe od sezonu 2011/2012:

2011/2012
Ilość turniejów klasyfikowanych
Łączna ilość zawodników na
turniejach
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153
Kępno

125
Suchedniów
169
Solec Kuj.
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Wrocław
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dane niepełne

Liczba zawodników startujących w turniejach seniorów z podziałem na narodowości:
Lp.

Państwo

Ilość zawodników

1.

Polska

756

2.

Rosja

26

3.

Czechy

13

4.

Ukraina

8

5.

Niemcy

7

6.

Słowacja

5

7.

Finlandia

2

8.

Indie

1

Łącznie

2015/2016

818

V. Turnieje międzynarodowe
Polscy zawodnicy na każdych mistrzostwach zdobywają liczne medale. Najbardziej utytułowaną zawodniczką
jest Dorota Grzejdak, która jako jedyna przywozi w ostatnich latach medale zarówno z Mistrzostw Europy jak
i z Mistrzostw Świata.
W poniższym zestawieniu przedstawiamy medalistów Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Świata Seniorów:
European Senior Championships Sofia 2012
Dorota Grzejdak - złoty medal w grze pojedynczej w gr. 40+
Barbara Kulanty - złoty medal w grze mieszanej w gr. 40+
Maciej Piekło - złoty medal w grze mieszanej w gr. 40+
Barbara Kulanty - srebrny medal w grze pojedynczej w gr. 40+
Kazimierz Prędki - brązowy medal w grze pojedynczej w gr. 70+
VI World Senior Championships Ankara 2013
Dorota Grzejdak - brązowy medal w grze pojedynczej w gr. 45+
European Senior Championships Caldas da Rainha 2014
Paweł Gasz - złoty medal w grze pojedynczej w gr. 70+
Barbara Kulanty - brązowy medal w grze pojedynczej w gr. 40+
Dorota Grzejdak - brązowy medal w grze pojedynczej w gr. 45+
VII World Senior Championships Helsingborg 2015
Dorota Grzejdak - brązowy medal w grze pojedynczej w gr. 45+
VI. Finanse Rady oraz sponsorzy
W celu pozyskania funduszy na realizację założonych celów Rada Seniorów postanowiła wprowadzić od
sezonu 2012/2013 dobrowolną składkę od zawodników w wysokości 5 zł, zbieraną na każdym turnieju.
Jednak w związku z małym zainteresowaniem wpłatami, Rada podjęła decyzję o likwidacji funduszu od
sezonu 2013/2014.
Rozliczenie funduszu Rady w sezonie 2012/2013 przedstawia się następująco:
Wpływy ze składek na turniejach:
Białystok - nie zbierano
Warszawa 370 zł
Solec Kujawski 335 zł
Sopot 355 zł
Szczecin 45 zł
Suchedniów 316 zł
Piotrków Trybunalski 275 zł
Katowice 0 zł
Olsztyn k/Częstochowy 145 zł
Warszawa 285 zł
Gdańsk 40 zł
Łącznie zebrano 2166 zł
Wydatki:
Domena oraz utrzymanie na serwerze strony eBadminton.com.pl - 350 zł
Nagroda dla Krysi Cieleckiej - bon zakupowy na kwotę 200 zł
Pozostała kwota w wysokości 1616 zł została przeznaczona na dofinansowanie koszulek dla reprezentacji
Polski na Mistrzostwa Świata Seniorów w Turcji w roku 2013.
W wyniku rozmów przeprowadzonych przez Radę od sezonu 2013/2014 firma Yonex została sponsorem
strategicznym seniorów badmintona. W ramach umowy firma Yonex wykonała następujące działania:
- pokryła koszty domeny oraz utrzymania na serwerze strony ebadminton.com.pl w latach 2014-2016;
- ufundowała nagrodę dla Doroty Grzejdak w roku 2014 - bon zakupowy na kwotę 200 zł;

- dofinansowała koszulki dla zawodników kadry Polski na Mistrzostwa Europy Seniorów w Portugalii w roku
2014;
- ufundowała nagrodę dla Pawła Gasza w roku 2015 - bon zakupowy na kwotę 200 zł;
- dofinansowała koszulki dla zawodników kadry Polski na Mistrzostwa Świata Seniorów w Szwecji w roku
2015;
Ponadto w sezonach 2014/2015 i 2015/2016 pozyskano drugiego sponsora firmę Li-Ning, która ufundowała
nagrodę dla Barbary Kulanty w postaci bonu zakupowego na kwotę 200 zł, przekazała nagrodę rzeczową w
wysokości 1700 zł za administrowanie i modernizację strony eBadminton.com.pl oraz dodatkowo
zaoferowała kwotę 600 zł do wykorzystania w sprzęcie sportowym.
W sezonie 2015/2016 Rada Seniorów podjęła decyzję o wprowadzeniu opłaty od organizatorów w wysokości
1 zł + VAT od każdego zawodnika biorącego udział w turnieju. Wpłaty te są przekazywane na konto fundacji
PZBad i mogą być wykorzystane na potrzeby środowiska seniorów. Do tej pory w turniejach wystartowało
łącznie 1385 zawodników, w związku z tym zebrano kwotę w wysokości 1385 zł netto (nie rozegrano jeszcze
turnieju w Gdańsku 04-05.06.2016). Zebrane środki pozostają do wykorzystania przez nową Radę.
VII. Nagrody i wyróżnienia
W czasie swojej kadencji Rada Seniorów przyznała wyróżnienia następującym osobom:
- w sezonie 2012/2013 nagroda dla Krystyny Cieleckiej - bon zakupowy na kwotę 200 zł;
- w sezonie 2013/2014 nagroda dla Doroty Grzejdak - bon zakupowy na kwotę 200 zł;
- w sezonie 2014/2015 nagroda dla Pawła Gasza - bon zakupowy na kwotę 200 zł;
- w sezonie 2014/2015 nagroda dla Barbary Kulanty - bon zakupowy na kwotę 200 zł.
W sezonach 2012/2013 i 2013/2014 Rada Seniorów przeprowadziła głosowanie na najlepszy turniej.
Dwukrotnie najlepszym turniejem został wybrany Bayjonn Cup Sopot, a organizator turnieju Andrzej
Grzechnik otrzymał pamiątkowe puchary.
Sezon 2012/2013 (głosowanie internetowe)
1. miejsce - Bayjonn Cup, Sopot (39%) - 239 głosów
2. miejsce - XIV Yonex Open Forever Young, Suchedniów (34%) - 208 głosów
3. miejsce - XI Podlaski Turniej Seniorów BRITOP Games, Białystok (13%) - 77 głosów
Sezon 2013/2014 (głosowanie podczas Mistrzostw Polski)
1. miejsce - Bayjonn Cup, Sopot
VIII. Podsumowanie
Do największych sukcesów obecnej Rady Seniorów należy zaliczyć wdrożenie nowej strony internetowej
eBadminton.com.pl, umożliwiającej łatwy dostęp do wszelkich informacji o turniejach, a także pozyskanie
sponsorów, firmy Yonex i Li-Ning. Jednocześnie udało się wypracować taki system punktacji do listy
klasyfikacyjnej, który został zaakceptowany przez całe środowisko seniorów.
Niestety, mimo wielu starań, nie udało się znaleźć osób chętnych do pisania artykułów i relacji z turniejów.
Nadal podstawową informacją o przebiegu i atmosferze turnieju są obszerne relacje zdjęciowe, których
autorami są w głównej mierze Krysia Cielecka i Rafał Bogdański.
Mamy nadzieję, że nowa Rada będzie kontynuowała działania związane z doskonaleniem strony
eBadminton.com.pl, do których można zaliczyć:
- opracowanie angielskiej wersji językowej;
- wprowadzenie statystyk zawodnika;
- dokończenie prac nad stworzeniem szablonu komunikatu organizacyjnego itp.
Zdaniem zawodników należy się również zastanowić nad wprowadzeniem w regulaminie konieczności
przeprowadzania losowania w programie Tournament Planner oraz nad umieszczaniem informacji o
turniejach seniorów w kalendarzu turniejów międzynarodowych na stronie Badmintoneurope.com.

Rada Seniorów składa serdeczne podziękowania koledze Markowi Idzikowskiemu za pomoc przy
opracowywaniu regulaminu seniorów, przygotowywanie plików turniejowych dla sędziów oraz konsultacje
komunikatów organizacyjnych i list klasyfikacyjnych.
Dziękując wszystkim za współpracę życzymy nowej Radzie samych sukcesów w działaniach na rzecz rozwoju i
popularyzacji badmintona, w szczególności w środowisku seniorów.

17.05.2016
Z poważaniem
Rada Seniorów

