
Komunikat organizacyjny Turnieju Nauczycieli  

i Pracowników Oświaty w Badmintonie 
Ryn, 23 – 24 kwietnia 2022r. 

 
1. Organizator 

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Giżycku 

 

2. Współorganizatorzy 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rynie, Lokalny Animator Sportu 

 

3. Patronat honorowy 

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn  

 

4. Cel 

Promocja i popularyzacja badmintona w środowisku oświatowym. 

Promocja Powiatu Giżyckiego, Miasta i Gminy Ryn 

Integracja lokalnej społeczności 

 

5. Miejsce zawodów 

Hala Sportowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rynie, ul. Szkolna 8A, 11-520 Ryn 

 

6. Termin i program zawodów 

23 – 24 kwietnia 2022r. (sobota/niedziela) 

Sobota 23.04.2022r. 

godz. 10.00 uroczyste rozpoczęcie zawodów 

godz. 10.15 gry pojedyncze 

Niedziela 24.04.2022r. 

godz. 10.00 gry podwójne i gry mieszane 

godz. 15.00 uroczyste zakończenie turnieju 

 

7. Kategorie wiekowe 

Gry pojedyncze, gry podwójne i mieszane – zawodniczki i zawodnicy w kategoriach 

wiekowych: 

I kat. do 30 lat (w dniu zawodów nie ukończone 30 lat) 

II kat. 30 + (w dniu zawodów ukończone 30 lat) 

III kat. 40 + (w dniu zawodów ukończone 40 lat) 

IV kat. 50 + (w dniu zawodów ukończone 50 lat) 

VI kat. 60 + (w dniu zawodów ukończone 60 lat) 

 

8. System rozgrywek 

System rozgrywek pucharowo - grupowy (minimalna liczba uczestników w danej kategorii 

wiekowej wynosi pięć). 

W każdej kategorii wiekowej obowiązuje maksymalny limit liczby zawodników (o zapisaniu 

do danej kategorii decyduje kolejność zgłoszeń) 

Wszystkie gry rozgrywane do dwóch wygranych setów do 21 (zgodnie z regulaminem PZBad.). 

Szczegółowy system rozgrywek ustalony w zależności od liczby zgłoszeń. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek. 

 

9. Warunki uczestnictwa 



Nauczyciele i pracownicy, którzy aktualnie zatrudnieni są w oświacie. 

Złożenie oświadczenia potwierdzającego zdolność zawodnika do gry. 

Posiadanie sprzętu sportowego do badmintona (strój sportowy, obuwie, rakiety). 

Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. 

Zawodnicy mają prawo startu w trzech grach różnego rodzaju. 

Dopuszcza się grę zawodnika w młodszej kategorii. 

Lotki do gry zapewnia organizator. 

Oświadczenie RODO 

 

10 Nagrody 

Miejsca I – IV w grach pojedynczych i podwójnych – puchary i dyplomy. 

 

11. Noclegi i wyżywienie 

Ośrodek wypoczynkowy „Bocianie Gniazdo”, ul. Mazurska 30, 11-520 Ryn (domki 5 

osobowe) 

Kontakt w sprawie noclegów:: Aldona Lemieszek, tel. 796581663, 

lemieszekaldona@gmail.com 

 

12. Wpisowe do turnieju: 

Obowiązuje jedno wpisowe za wszystkie gry - 45,00 zł   

Sobotni obiad - 35,00 zł, integracyjna kolacja – 60,00 zł 

 

Wpłaty należy dokonać do dnia 20.04.2022 na konto 10 1020 4753 0000 0102 0026 8698 

Oddział ZNP w Giżycku.  

 

13. Zgłoszenia 

Zgłoszenia zawodników do turnieju prosimy wysyłać do dnia 20.04.2022r. do godz. 24.00 na 

adres e-mail: krzysztofcybul@wp.pl, kontakt telefoniczny: Krzysztof Cybul tel. 501523176. 

W zgłoszeniu podajemy: imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, grupę rozgrywkową np. II kat. 

gra pojedyncza, numer telefonu do kontaktu. 

 

14. Postanowienia końcowe 

W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym komunikacie decyduje sędzia główny  

w porozumieniu z organizatorem. 

Organizator zapewnia opiekę medyczną. 
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