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UCHWAŁA ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BADMINTONA  
z dnia 30 lipca 2020 

Zmieniająca i uzupełniająca Uchwałę 326/2020/XIII w sprawie zasad rozgrywania zawodów  
w przedłużonym sezonie 2019/2020 i początku sezonu 2020/2021 

 

 

Zarząd Polskiego Związku Badmintona, działając na podstawie § 46 Statutu, pkt 12, tekst 
jednolity z dnia 6.10.2012 r., zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 1.02.2013 r., 
uchwala co następuje: 

§ 1  

Ze względu na ograniczenia w organizacji i przeprowadzaniu zawodów wynikające z regulacji 
administracyjnych w związku z COVID-19, Zarząd Polskiego Związku Badmintona określa 
„Zasady rozgrywania zawodów w przedłużonym sezonie 2019/2020 i na początku sezonu 
2020/2021” 

1. Ostatnimi zawodami sezonu 2019/2020 są Mistrzostwa Polski we wszystkich 
kategoriach wiekowych oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, 
(uzupełnienie) które ze względu na niemożność organizacji ich we właściwym okresie, 
zostają przełożone na wrzesień i październik 2020. 

2. (bez zmian) Mistrzostwa Polski będą rozgrywane wg zamrożonej listy rankingowej z 
dnia 30 czerwca, do której zostaną doliczone tylko punkty za Klubowe Mistrzostwa 
Polski, które były rozegrane w grudniu 2019 w Białymstoku.  

3. (bez zmian)Zawodnicy będą rywalizować w Mistrzostwach Polski w tych kategoriach, 
które obowiązują w sezonie 2019/2020 

4. (nowy zapis) Rejestracje zawodników polskich dokonane przed 9 marca 2020 z 
terminem ważności od 9 marca 2020 do 31 sierpnia 2020 są automatycznie ważne do 
4 października 2020. 

5. Równolegle po 30 czerwca 2020, zostanie przygotowana lista rankingowa do sezonu 
2020/2021 poprzez przeniesienie punktów zawodnikom, którzy przechodzą do 
wyższej kategorii wiekowej.  
Powstanie zatem lista na nowy sezon 2020/2021 i wg tej listy będą losowane turnieje 
rangi 5-6, rozgrywane będą między 1 sierpnia a 4 października 2020. 
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6. Po rozegraniu wszystkich Mistrzostw Polski kończących sezon 2019/2020 punkty za 
Mistrzostwa Polski zostaną doliczone już do nowej listy rankingowej. 

7. Utworzenie ostatecznej startowej listy klasyfikacyjnej na sezon 2020/2021 nastąpi  

w tygodniu między 4 a 12 października 2020 roku. 

 

§ 2 

Uchwałę podjęto jednogłośnie w drodze mailowej, zgodnie z § 5, ust. 2 Regulaminu organizacji 
i funkcjonowania Zarządu PZBad. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 


