
 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

Białystok, 22.02.2023 
 

 

„ZDROWIE SZANUJĘ – BADMINTON TRENUJĘ” 

Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada dziewcząt i chłopców  

w badmintonie  

Białystok, 24-26 marca 2023 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 

1. Cele i zadania: 

- wyłonienie najlepszych reprezentacji szkolnych w badmintonie w kraju, 

- popularyzacja badmintona i sportu szkolnego, 

- propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie rozwijaniu się zachowań patologicznych wśród 

młodzieży szkolnej. 

 

2. Organizator: 

- Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, 

- Podlaski Okręgowy Związek Badmintona, 

- UKS „Hubal” Białystok, 

- MD Sport  

 

3.Termin i miejsce zawodów: 

Zawody rozegrane zostaną w dniach 24-26.03.2023 na obiektach sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego nr 3 w Białymstoku (ul. Pietrasze 29). Zakwaterowanie i wyżywienie na terenie szkoły. 

 

4. Uczestnictwo: 
W zawodach prawo startu mają Mistrzowie i Wicemistrzowie Wojewódzkich Igrzysk Dzieci i Młodzieży oraz 

Licealiad lub zespoły wytypowane przez Wojewódzkie Szkolne Związki Sportowe. Gospodarz zastrzega sobie 

prawo wystawienia trzech zespołów. 

Kategorie wiekowe: 

─ ID dziewcząt i chłopców - rocznik 2010 i młodsi 

─ IMS dziewcząt i chłopców - rocznik 2008-2009 

─ Licealiada dziewcząt i chłopców – rocznik 2003 i młodsi 

 

 

 

 



 

5. Harmonogram zawodów: 

 

23.03.2023 – przyjazd zespołów ID i LIC w godzinach wieczornych, zakwaterowanie,  

odprawa techniczna. 

24.03.2023 - godz. 9.00 - uroczyste otwarcie zawodów 

  - godz. 9.30  – rozpoczęcie gier ID i LIC. 

  - przyjazd zespołów IMS w godzinach wieczornych, zakwaterowanie, odprawa techniczna. 

25.03.2023 - godz. 9.00 – dokończenie gier ID i LIC 

  - ok. godz. 14.00 – uroczyste zakończenie zawodów ID i LIC. 

  - 14.00 – gry IMS  

(godzina rozpoczęcia gier IMS uzależniona będzie o przebiegu rozgrywek ID i LIC) 

26.03.2023  - godz. 9.00 – dokończenie gier IMS, 

  - ok. godz. 14.00 – uroczyste zakończenie IMS 

Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z Regulaminem Imprez Ogólnopolskiego Współzawodnictwa 

Sportowego Szkół opublikowanym przez Zarząd Krajowy SZS. 

 

6. Nagrody: 

Drużynowe  - dyplomy - wszystkie zespoły, 

  - puchary – 6 pierwszych zespołów 

  - medale – 3 pierwsze zespoły 

W przypadku otrzymania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych przewidujemy również nagrody rzeczowe dla 

zawodników. 

7. Kwestie finansowe: 

Koszt pobytu jednej osoby wynosi 220 zł i obejmuje: 2 noclegi (sale lekcyjne-łóżka piętrowe lub materace 

łóżkowe), 2 kolacje, 2 śniadania i 2 obiady w miejscu rozgrywania zawodów. Opłaty za zakwaterowanie i 

wyżywienie należy dokonać gotówką na miejscu lub na konto Uczniowskiego Klubu Sportowego „Hubal” w 

Białymstoku w ciągu 7 dni od dnia wystawienia faktury. 

Zespoły mogą zakwaterować i żywić się w innym miejscu, we własnym zakresie. 

Wpisowe 250zł od zespołu - należy dokonać na miejscu, na podstawie wystawionej faktury.  

8. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia zespołów do turnieju należy dokonać przez System Rejestracji Szkół do dnia 16.03.2023. 

W celu przygotowania zakwaterowania proszę o przesłanie do dnia 20.03.2023 na adres kierownika zawodów 

Pana Marcina Dernogi - mdsport1@wp.pl, informację o płci oraz ilości zawodników, opiekunów i osób 

towarzyszących wchodzących w skład reprezentacji. 

Szczegółowy harmonogram rozgrywania zawodów, liczba zgłoszonych zespołów, przesłane zostaną 

zainteresowanym zespołom w komunikacie nr 2. 

 

WICEPREZES 
Podlaskiego Wojewódzkiego  

Szkolnego Związku Sportowego 

 
Marek Sadowski 
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