Sprawozdanie z działalności Rady Seniorów w latach 2016-2020
Rada Seniorów została wybrana podczas Mistrzostw Polski w Gdańsku w dniu 04.06.2016r.
W skład Rady weszli:
Przewodniczący - Piotr Łuszkiewicz
Członkowie Maria Brzeźnicka - zrezygnowała w październiku 2016
Dorota Gawrońska-Popa
Robert Bieganowski
Marek Rosa - zrezygnował w kwietniu 2019
Jacek Osadnik - zastąpił Marię Brzeźnicką
W wyborach wzięły udział 74 osoby ze 185 zawodników uprawnionych do głosowania.

Działalność Rady Seniorów
I. Strona internetowa i facebook
W trakcie kadencji 2016-2020 dokonano następujących zmian i usprawnień na stronie eBadmnton.com.pl:
- wprowadzono automatyczną publikację listy zawodników zgłoszonych do turnieju po zatwierdzeniu
zgłoszenia przez sędziego;
- w formularzu zgłoszeniowym dodano informację o RODO;
- dodano informację o ilości dni do końca zgłoszeń;
- wprowadzono szablon komunikatu organizacyjnego turnieju;
- dostosowano formularz zgłoszeniowy do regulaminu umożliwiając kobietom zgłaszanie się w trzech
grach;
- wykonano ułatwienie przeglądania informacji dodatkowych w panelu sędziego;
- wprowadzono nowe listy klasyfikacyjne (odświeżanie raz na dobę);
- wykonano drobne poprawki graficzne;
- ujednolicono nazwiska zawodników z Rosji;
- dodano miejsce zamieszkania większości aktywnie grających zawodników (dane zbierane podczas turniejów
seniorów).
Jednocześnie cały czas trwały prace nad stworzeniem nowej wersji strony, która została uruchomiona w lipcu
2020r. Przy okazji zmieniono też adres na ebadminton.pl.
Ponadto w roku 2016 została utworzona na Facebooku zamknięta grupa Badminton Seniors Poland, na
której publikowane są informacje dotyczące seniorów, a zawodnicy mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje
poprawy.
Statystyki wejść na stronę eBadminton.com.pl przedstawiają się następująco:

Okres

Użytkownicy

1.07.2015 - 30.06.2016
1.07.2016 - 30.06.2017
1.07.2017 - 30.06.2018
1.07.2018 - 30.06.2019
1.07.2019 - 30.06.2020

12 568
13 536
13 790
15 190
13 808

Zmiana w stosunku
do poprzedniego
okresu
7,7%
1,9%
10,2%
-9,1%

Odsłony
183 424
208 941
233 186
302 664
201 431

Zmiana w stosunku
do poprzedniego
okresu
13,9%
11,6%
29,8%
-33,4%

II. Zmiany w Regulaminie
Poniżej przedstawiamy zmiany w Regulaminie Seniorów wprowadzone w poszczególnych sezonach:
Sezon 2016/2017
- utworzono nową kategorię wiekową 80+;
- wprowadzono szablon komunikatu organizacyjnego;
- dodano informację, że turnieje seniorów rozgrywa się nie częściej niż co dwa tygodnie;

- dodano zapis, że głoszenia do gier przyjmowane są wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym dostępnym
na witrynie internetowej http://eBadminton.com.pl/;
- opracowano Regulaminu Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów w badmintonie;
- wprowadzono publikację listy zawodników zgłoszonych do turnieju po zatwierdzeniu zgłoszenia przez
sędziego;
- dodano konieczność przeprowadzania losowania w programie Tournament Planner;
- dodano możliwość umieszczenia informacji o turnieju na stronie badmintoneurope.com na wniosek
organizatora;
- dodano możliwość rozegrania gier w kategorii open na dwóch turniejach w sezonie 2016/2017.
Sezon 2017/2018
- dodano zapis, że w przypadku nowych organizatorów dopuszcza się rozegranie pierwszego turnieju na min.
5 boiskach;
- zatwierdzono wyższe wpisowe do turnieju – 35 zł za każdą grę.
- dodano zapis o możliwości przeniesienia zawodniczki z grupy 25+ do gry pojedynczej mężczyzn (grupa 30+),
przypadku braku min. trzech zgłoszeń;
Sezon 2018/2019
- wprowadzono zasady kwalifikacji do Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy Seniorów;
- wprowadzono pilotażową ocenę turniejów w oparciu o „Kryteria oceny turniejów”;
- dodano zapis: „w przypadku rozgrywania innych turniejów podczas turnieju seniorów organizator musi
zapewnić min. 6 boisk dla seniorów na cały czas rozgrywania turnieju”;
- doprecyzowano wielkość wpisowego do Mistrzostw Polski: 45 zł za grę pojedynczą i 35 zł za grę podwójną,
od każdego zawodnika.
Ponadto, na wniosek Rady Seniorów Zarząd PZBad zwolnił z opłaty licencyjnej zawodników z grupy 70+ i
starszych (Uchwała Zarządu 137/2018/XII z 14.05.2018).
III. Turnieje seniorów
Frekwencja na turniejach zwiększa się z każdym sezonem, a co za tym idzie coraz więcej turniejów trzeba
kończyć w niedzielę. Rekord padł na Mistrzostwach Polski w Częstochowie gdzie wystartowało 269
zawodników.
W poniższej tabeli przedstawiamy statystyki turniejowe od sezonu 2016/2017:
Sezon
Ilość turniejów klasyfikowanych
Łączna liczba zawodników na
turniejach
Średnia liczba zawodników na
turniejach
Największa liczba zawodników
Ilość zawodników na
Mistrzostwach Polski

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020
12
(planowano 16)

14

14

15

1389

1526

1921

1293

99

109

128

108

136
Solec Kuj.
227
Zielonka

169
Sopot
240
Sianów

186
Sopot
269
Częstochowa

159
Sopot
189
Sianów

W sezonie 2019/2020 z powodu epidemii koronawirusa nie rozegrano turniejów w Katowicach,
Częstochowie, Pucku i Sianowie. Nie odbyły się też Mistrzostwa Polski w Jaworznie 05-07.06.2020, które
zostały przeniesione na termin 07-09.08.2020 i zostaną rozegrane w Sianowie.
Liczba zawodników startujących w turniejach seniorów z podziałem na narodowości:
Lp.

Kraj

Liczba zawodników

1
2

Polska
Rosja

968
48

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Niemcy
Austria
Białoruś
Czechy
Francja
Indie
Wietnam
Szwecja
Japonia
Ukraina
Wielka Brytania
RAZEM

38
10
9
8
5
2
2
1
1
1
1
1094

IV. Turnieje międzynarodowe
W poniższym zestawieniu przedstawiamy medalistów Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Świata Seniorów:
European Senior Championships Podcetrtek 2016
Dorota Grzejdak - złoty medal w grze podwójnej w gr. 45+
Barbara Kulanty - złoty medal w grze podwójnej w gr. 45+
Paweł Gasz - brązowy medal w grze pojedynczej w gr. 70+
Barbara Kulanty- brązowy medal w grze pojedynczej w gr. 45+
World Senior Championships Koczin 2017
Dorota Grzejdak - srebrny medal w grze pojedynczej w gr. 45+
Paweł Gasz - brązowy medal w grze pojedynczej w gr. 70+
European Senior Championships Guadalajara 2018
Paweł Gasz - złoty medal w grze pojedynczej w gr. 75+
Dorota Grzejdak - srebrny medal w grze podwójnej w gr. 45+
Barbara Kulanty - srebrny medal w grze podwójnej w gr. 45+
Barbara Kulanty - brązowy medal w grze pojedynczej w gr. 45+
World Senior Championships Katowice 2019
Dariusz Zięba - srebrny medal w grze pojedynczej w gr. 45+
Jacek Hankiewicz - srebrny medal w grze pojedynczej w gr. 50+
Paweł Gasz - srebrny medal w grze pojedynczej w gr. 75+
Paweł Gasz - srebrny medal w grze podwójnej w gr. 75+
Leopold Tukendorf - srebrny medal w grze podwójnej w gr. 75+
Paweł Gasz- srebrny medal w grze mieszanej w gr. 75+
Dorota Grzejdak - brązowy medal w grze pojedynczej w gr. 50+
Jerzy Dołhan - brązowy medal w grze podwójnej w gr. 50+
Jacek Hankiewicz - brązowy medal w grze podwójnej w gr. 50+
V. Finanse Rady oraz sponsorzy
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
Move Now i mogą być wykorzystane na potrzeby środowiska seniorów.
Rozliczenie funduszu Rady przedstawia się następująco:
Przychody z wpłat od organizatorów: 8324 zł.
Do tej pory nie wpłynęła kwota 131 zł od organizatorów turnieju w Suchedniowie 07-08.03.2020.
Wydatki:
- statuetka za najlepszy turniej IMPS 2017 - 160 zł;
- statuetka za najlepszy turniej IMPS 2018 - 185 zł;
- wyróżnienie dla Jacka Szafrańskiego IMPS 2018 - 350 zł;
- gotówka dla Krysi Cieleckiej za zdjęcia A. Janeckiego - 100 zł;
- dofinansowanie koszulek na Mistrzostwa Świata Seniorów Katowice 2019 - 4299,59 zł;

- wyróżnienia dla Doroty Grzejdak, Pawła Gasza, Leopolda Tukendorfa, Jacka Hankiewicza, Jerzego Dołhana i
Dariusza Zięby - 840 zł;
- nagroda Fair Play dla Andrzeja Antosiewicza - 140 zł.
Saldo: 2118.41 zł.
Zebrane środki pozostają do wykorzystania przez nową Radę.
W wyniku rozmów przeprowadzonych przez poprzednią 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 2016-2020;
- ufundowała nagrody dla Jerzego Grzybowskiego, Ryszarda Lachmana, Jana Toczka i Jerzego
Wrzodaka w roku 2017- bony zakupowe na kwotę 200 zł;
- ufundowała nagrody dla Zdzisławy i Kazimierza Prędkich w roku 2019 - bony zakupowy na kwotę 200 zł;
- dofinansowała koszulki dla zawodników kadry Polski na następujące Mistrzostwa:
European Senior Championships Podcetrtek 2016;
World Senior Championships Koczin 2017;
European Senior Championships Guadalajara 2018;
World Senior Championships Katowice 2019.
VI. Nagrody i wyróżnienia
W czasie swojej kadencji Rada Seniorów przyznała wyróżnienia następującym osobom:
- w sezonie 2016/2017 nagroda dla Jerzego Grzybowskiego, Ryszarda Lachmana, Jana Toczka i Jerzego
Wrzodaka - bony zakupowe na kwotę 200 zł;
- w sezonie 2017/2018 nagroda dla Jacka Szafrańskiego - nagroda rzeczowa;
- w sezonie 2018/2019 nagroda dla Zdzisławy i Kazimierza Prędkich - bony zakupowe na kwotę 200 zł;
- w sezonie 2019/2020 nagroda dla Doroty Grzejdak, Pawła Gasza, Leopolda Tukendorfa, Jacka Hankiewicza,
Jerzego Dołhana i Dariusza Zięby - bony zakupowe na kwotę 200 zł;
- w sezonie 2019/2020 nagroda Fair Play dla Andrzeja Antosiewicza - bon zakupowy na kwotę 200 zł.
Podczas rozgrywania Mistrzostw Polski Rada Seniorów dwukrotnie przeprowadziła głosowanie na najlepszy
turniej:
- w sezonie 2016/2017 najlepszym turniejem został wybrany „Zdążyć przed lotką” Sianów, a organizator
turnieju Marcin Grzywacz otrzymał pamiątkowy puchar;
- w sezonie 2017/2018. najwięcej głosów uzyskał Bayjonn Cup Sopot, a organizator turnieju Andrzej
Grzechnik otrzymał pamiątkową statuetkę.
VII. Podsumowanie
Mijająca kadencja obfitowała w liczne wymiany poglądów oraz burzliwe dyskusje w środowisku seniorów.
Wielokrotnie Rada Seniorów musiała podejmować trudne i niepopularne decyzje.
Najwięcej kontrowersji budziły zasady kwalifikacji do Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata Seniorów.
Na wniosek niektórych zawodników wprowadzono zapis o konieczności udziału w dwóch turniejach
klasyfikowanych jako warunek wystąpienia w Mistrzostwach Polski, ale ostatecznie Rada Seniorów
zrezygnowała z egzekwowania tego zapisu i dla dobra badmintona postanowiła dopuścić wszystkich do
udziału w Mistrzostwach w roku 2019, które poprzedzały Mistrzostwa Świata w Katowicach.
W związku z rosnącą frekwencją zgłoszono propozycję dopuszczenia do Mistrzostw Polski określonej ilości
osób z listy klasyfikacyjnej i przeprowadzenia eliminacji dla pozostałych zawodników.
Pojawiły się też głosy, aby na turniejach zawsze rozgrywać mecz o 3 miejsce, ponieważ za miejsca 3-4 dostaje
się mniejszą liczbę punktów.
Powyższe propozycje poddajemy pod rozwagę nowej Radzie.
Dziękując wszystkim za współpracę życzymy nowej Radzie Seniorów samych sukcesów w działaniach na rzecz
rozwoju i popularyzacji badmintona, w szczególności w środowisku seniorów.
08.2020
Z poważaniem
Rada Seniorów

