
 

III Mistrzostwa Polski  
w Parabadmintonie SS6 
08.07.2017r. Koronowo  

 
1. Organizator 
Fundacja Move Now, 95-200 Pabianice, ul. 3 Maja 8 m 3  
Osoba odpowiedzialna za organizację turnieju: Dorota Gawrońska-Popa  
tel. +48 604 253 308, e-mail: d.gawronska.popa@gmail.com 

2. Partnerzy: 
Letnia Akademia Badmintona 
Para-badminton Polska 
Klub Nieduzi 
Klub Sportowy Badminton dla wszystkich Pabianice 
Polski Związek Badmintona PZBad 
Patronat Prezydenta Miasta Pabianic Pana Grzegorza Mackiewicza 

3. Cel  
Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, promocja parabadmintona, integracja 
poprzez sport, zdobywanie nowych umiejętności, poznawanie nowych osób.  

4. Miejsce 
Hala sportowa Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. S. Maczka  
ul. Dworcowa 53, 86-010 Koronowo 

5. Termin 
08.07.2017r. sobota od 11.00 - 14.00  
 
6. Program 
- turniej w grach singlowych, deblowych i mieszanych,  
- gry, zabawy z lotkami i rekwizytami sportowymi dla dzieci. 

7. Uczestnicy:  
Osoby niepełnosprawne (achondroplazja, zespół Turnera, dysplazja diastroficzna,…). 

8. Limit wzrostu: 
- kobiety 137cm, 
- mężczyźni 145cm. 

9. System rozgrywek i rodzaje gier:  
- pucharowy - jeden set do 15 punktów, 
- rodzaje gier:  
MS (singiel mężczyzn),  
WS (singiel kobiet),  
MD (debel mężczyzn),  
WD (debel kobiet),  
XD (mieszana), 
- grupy łączone przy mniejszej liczbie zgłoszeń. 

mailto:d.gawronska.popa@gmail.com


10. Zgłoszenia: 
Dorota Gawrońska-Popa, e-mail: d.gawronska.popa@gmail.com, w terminie do 6 lipca godz. 
24.00 

11. Nagrody:  
Dyplomy, medale i drobne upominki dla każdego uczestnika i zwycięzców. 

12. Sponsorzy i patroni:  
Li-Ning, MegaMatma.pl, MMKS Kędzierzyn Koźle, Grupa Azoty, Wak Trans, Atlas, Bad4You, 
Matuszewski nadruki reklama, Colo, ZSZ im. gen. S. Maczka.  
 
13. Patroni medialni: TEMBRAVO  

14. Warunki uczestnictwa: 
- wstęp bezpłatny, 
- złożenie oświadczenia potwierdzonego podpisem uczestnika o zdolności do gry, 
- wymagane obuwie sportowe na zmianę, 
- uczestnicy imprezy ubezpieczają się we własnym zakresie, 
- organizator zapewnia lotki i rakietki do wypożyczenia bezpłatnie, 
- uczestnik imprezy wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na potrzeby promocji 
badmintona i parabadmintona, 

- wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator. 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