
Regulamin Seniorów Badmintona 

 
  
I. Wstęp 

1) W Polskim Związku Badmintona (zwanym dalej „Związkiem”) działa Rada Seniorów Badmintona (zwana 
dalej „Radą”) jako organ prowadzący sprawy środowiska seniorów. 

2) Niniejszy Regulamin obejmuje zagadnienia nie uregulowane w innych przepisach, np. właściwej ustawie 
dotyczącej sportu i przepisach wykonawczych do niej, Statucie i regulaminach Związku. 

II. Cele i zadania Rady 
1)    reprezentowanie środowiska seniorów oraz występowanie w ich imieniu; 
2)    propagowanie turniejów seniorów i koordynacja kalendarza imprez; 
3)    dbanie o interesy środowiska, jego rozwój i integrację; 
4)    popieranie i aktywne uczestnictwo w rozwoju polskiego badmintona; 
5)    rozszerzanie kontaktów międzynarodowych seniorów na płaszczyźnie sportowej, organizacyjnej i 

promocyjnej; 
6)    weryfikowanie rozgrywek seniorów prowadzonych na podstawie niniejszego Regulaminu; 
7)    ustalanie składu reprezentacji Polski na Międzynarodowe Zawody Seniorów, w tym na Mistrzostwa 

Europy lub Mistrzostwa Świata Seniorów; 
8)    współpraca z innymi organami Związku, w tym zgłaszanie wniosków i propozycji do Statutu i innych 

regulaminów. 

III. Zasady pracy Rady 
1)      Dla realizacji swoich zadań Rada zbiera się regularnie lub dokonuje ustaleń drogą korespondencyjną. 
2)      Uchwały Rady przyjmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu bezpośrednim lub drogą 

korespondencyjną (przy równej liczbie głosów decyduje Przewodniczący). 
3)      Każdy zawodnik ma prawo wnioskować (pisemnie) do Rady w sprawach podlegających jej kompetencji. 
4)      Związek powiadamia Radę o terminach zebrań Zarządu oraz zaprasza Przewodniczącego Rady w 

przypadku podejmowania decyzji dotyczących seniorów. 
5)  Związek i Rada wzajemnie informują się o najważniejszych sprawach dotyczących seniorów, w 

szczególności reprezentacji Polski seniorów oraz krajowych turniejów seniorów. 

IV. Wyłanianie reprezentacji Polski seniorów 
1)    Osoby, które kiedykolwiek uzyskały kwalifikację olimpijską, a następnie Mistrzowie Polski oraz srebrni i 

brązowi medaliści mają pierwszeństwo w reprezentowaniu Polski w Międzynarodowych Zawodach 
Seniorów, a w szczególności w Mistrzostwach Europy lub Świata Seniorów. 

2)    Kolejne miejsca w reprezentacji Polski seniorów ustala Rada na podstawie zgłoszeń i prezentowanego 

poziomu sportowego, uwzględniając zajmowane miejsce na liście klasyfikacyjnej seniorów i ich 
dotychczasowe wyniki uzyskiwane w turniejach seniorów i we współzawodnictwie sportowym PZBad. 

3)    Na wniosek Rady mogą zostać przyznane „dzikie karty” do reprezentowania Polski w Międzynarodowych 

Zawodach Seniorów. 
4) Szczegółowe zasady wyłaniania reprezentacji Polski seniorów określa załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

V. Turnieje Seniorów  
  
Va. Przepisy ogólne 
 
       1)  Rozgrywa się: 
             - turnieje seniorów (nie częściej, niż co dwa tygodnie), 
             - coroczne Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów („Mistrzostwa”), 
 - coroczne Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Seniorów, zwane dalej „Polish Seniors Open”. 

2)    Grupy wiekowe w roku 2022 dla zawodników i zawodniczek, którzy do 31 grudnia (włącznie) ubiegłego 

roku ukończą określoną ilość lat, tj.: 
 

 
gr. 0 
(kobiety) 
(25+) 

gr. 0 
(mężczyźni) 
(30+) 

gr. 1 
(35+) 

gr. 2 
(40+) 

gr. 3 
(45+) 

gr. 4 
(50+) 

gr. 5 
(55+) 

gr. 6 
(60+) 

gr. 7 
(65+) 

gr. 8 
(70+) 

gr. 9 
(75+) 

gr. 10 
(80+) 

ur. w roku: 
(i wcześniej) 1996 1991 1986 1981 1976 1971 1966 1961 1956 1951 1946 1941 

 
W każdym następnym roku należy w tabeli dodawać odpowiednio po jednym roku. 

3)    Pary składające się z zawodników z różnych grup wiekowych grają w grupie wiekowej zawodnika 

młodszego. 
4)    Zawodnicy ze starszej grupy wiekowej mogą grać w grupach młodszych (muszą podać to w zgłoszeniu). 

Młodsi nie mogą grać w grupie starszej. 
5)    Zawodnik może grać co najwyżej w dwóch grach różnego rodzaju, wyjątkiem są Mistrzostwa Polski 

Seniorów, gdzie zawodnik może grać w trzech grach. Na innych turniejach w trzech grach mogą 
wystepować kobiety (za zgodą organizatora i po zamieszczeniu  tej informacji w komunikacie turnieju). 

6)    Minimalna liczba uczestników w grupie (dotyczy wszystkich gier) wynosi 3. Jeżeli liczba zgłoszeń jest 

mniejsza od 3, dana grupa jest łączona z młodszą, przy czym sprawdzanie odbywa się od grup 

najstarszych. W przypadku, gdy najmłodsza grupa, w której były zgłoszenia nie może być połączona z 



grupą starszą, przy dwóch zgłoszeniach rozgrywa się tylko finał, a jedno zgłoszenie powoduje 
automatyczne zajęcie pierwszego miejsca. Wyjątkiem jest gra pojedyncza kobiet (grupa 25+), gdzie w 
przypadku braku min. trzech zgłoszeń sędzia główny za zgodą zawodniczki może przenieść ją do gry 
pojedynczej mężczyzn (grupa 30+). W takim przypadku miejsce zajęte przez tę zawodniczkę nie będzie 
ujęte w wynikach ani na liście klasyfikacyjnej. 

7)    Zgłoszenia do gier przyjmowane są wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na witrynie 

internetowej http://ebadminton.pl/. Zmiany w zgłoszeniach mogą być dokonywane tylko poprzez 
kontakt z sędzią głównym. Po dokonaniu losowania, jeśli zawodnik z przyczyn losowych nie może wziąć 
udziału w turnieju, może byc zastąpiony przez innego zawodnika, o ile znajduje się on niżej w klasyfikacji 
seniorów, niż zawodnik którego zastępuje.    

8)  Na dwóch turniejach seniorów w sezonie, w celu testowym, dopuszcza się rozegranie gier w kategorii 
OPEN, w której mogliby startować zarówno zawodnicy jak i zawodniczki uprawnieni do startu w dowolnej 
kategorii wiekowej seniorów. Wola organizacji takiej kategorii na danym turnieju powinna być 
przekazana wcześniej do Rady Seniorów, która wydaje indywidualną zgodę na jej rozegranie. Punkty 
zdobyte w tej kategorii nie są wliczane do list klasyfikacyjnych seniorów. 

 
Vb. Zalecenia dla organizatorów 

1)    Organizatorzy turniejów seniorów zgłaszają do Rady propozycje nazwy turnieju, miejsca i terminu - 

najpóźniej 45 dni przed turniejem. Uprawnionymi do zgłaszania są członkowie zwyczajni PZBad (kluby 
sportowe, Wojewódzkie Związki Badmintona) lub wspierający (inne organizacje). Zaakceptowane przez 
Radę turnieje są wymienione na witrynie internetowej http://eBadminton.pl/. Oferty organizacji 
mistrzostw Polski w na kolejny sezon należy składać do Rady do 30 kwietnia w roku poprzedzającym 
Mistrzostwa. Decyzja o organizatorze Mistrzostw jest podejmowana przez Radę do 31 maja po konsultacji 
z PZBad. 

2)  Najpóźniej miesiąc przed turniejem organizator jest zobowiązany przesłać, uzgodniony z sędzią 
głównym, komunikat organizacyjny do Rady w celu jego akceptacji. Komunikat musi być opracowany 
zgodnie z szablonem dostępnym na witrynie internetowej http://eBadminton.pl/. 

3)    W komunikacie powinny znaleźć się następujące informacje: 
a)    informacje podstawowe o turnieju – nazwa, miejsce, termin, imię i nazwisko uprawnionego sędziego 

głównego oraz adres elektroniczny i telefon do organizatora; 
b)    sposób rezerwacji noclegów, posiłków, wieczorku integracyjnego; szczegóły dotyczące noclegów: 

dokładny adres, dojazd, telefony kontaktowe, ceny noclegów, ewentualnie inne możliwości dla 
zawodników np. informacje o basenie na miejscu, itp. 

4)  Sugerujemy, aby organizator proponował udział w wieczorku integracyjnym za możliwie najniższą 
     opłatą. 
5)  Sędzia główny przed turniejem publikuje listę zgłoszonych na witrynie internetowej 

http://ebadminton.pl/. Lista publikowana jest na bieżąco w miarę napływu zgłoszeń.  
6) Sędzia główny nie może uczestniczyć w turnieju jako zawodnik.  
7)  Organizator zainteresowany szerszym udziałem zawodników zagranicznych w turnieju przekazuje taką 

informację Radzie Seniorów, która podejmuje decyzję o zamieszczeniu stosownego komunikatu na 
stronie umożliwiającej dostęp do informacji o turnieju zawodnikom zagranicznym. 

8)  Losowanie 
a) losowanie przeprowadzane jest w programie Tournament Planner lub innym zaakceptowanym przez 

Radę Seniorów; 
b) wyniki losowania oraz kolejność gier są publikowane przez sędziego głównego na witrynie 

internetowej http://eBadminton.com.pl najpóźniej 2 dni przed turniejem do godz. 12.00 (w 
przypadku Mistrzostw 4 dni przed turniejem) oraz na tablicy wyników nie później niż pół godziny 
przed rozpoczęciem turnieju.  

9) Turnieje rozgrywane są systemem grupowo-pucharowym ewentualnie z jego wariantami (tak, aby każdy 
zawodnik miał możliwość rozegrania co najmniej 2 meczów). Do dyspozycji powinno być co najmniej 6 
boisk w jednym obiekcie. W przypadku rozgrywania innych turniejów podczas turnieju seniorów 
organizator zobowiązany jest zapewnić min. 6 boisk dla seniorów na cały czas rozgrywania turnieju. Dla 
nowych organizatorów dopuszcza się rozegranie pierwszego turnieju na min. 5 boiskach.  

10)  Kolejność rozgrywania meczów: 
a)      o kolejności początkowych gier (minimum 4 rundy) decyduje sędzia główny i ogłasza ją zgodnie z 

pkt. Vb.8)b), w miarę możliwości sędzia powinien rozpoczynać turniej od gier pojedynczych oraz od 
grup najmłodszych; 

b)      o kolejności pozostałych gier decyduje sędzia główny i ogłasza ją na tablicy wyników; 
c)      gry muszą być rozłożone równomiernie, a wyniki publikowane regularnie na tablicy ogłoszeń; 

d) sędzia główny powinien tak zaplanować gry, aby grupy 8-10 zakończyły rozgrywki najpóźniej do  
       godz. 20.00 

11)  Podczas uroczystego otwarcia część oficjalna nie powinna trwać dłużej niż 15 minut. 
12)  Sugeruje się, aby za zajęcie 3 pierwszych miejsc w każdej kategorii (gry pojedyncze i podwójne)  

organizator przewidział dyplomy i medale (min. dyplomy). Na Mistrzostwach oraz na Polish Seniors Open 
są obligatoryjne medale za pierwsze 3 miejsca, puchary dla Mistrzów Polski i mile widziane dla 
zdobywców drugiego i trzeciego miejsca. Nagrody powinny być równorzędne dla wszystkich kategorii 
wiekowych. 

13) Podczas rozgrywania turnieju w więcej niż jednej sali na każdą z nich przypada sędzia główny lub jego 
zastępca. Grupy wiekowe (o ile to możliwe) przydziela się do poszczególnych sal. 

14) Dyplomy opisuje się za najwyższe osiągnięte miejsce (np. jeżeli były dwa półfinały, to obaj uczestnicy 
otrzymują „za miejsce 3” itd.). 

15) W ciągu 2 dni po turnieju sędzia główny przesyła do wyznaczonego przedstawiciela Rady sprawozdanie, 
w tym komplet wyników turnieju oraz wszelkich uwag dotyczących turnieju. Sędzia główny przesyła w 
formie elektronicznej następujące dane: 

     a) pełne wyniki (tabelki i drabinki turniejowe); 
     b) kolejność zajętych miejsc w każdej grupie wiekowej; 

http://ebadminton.pl/
http://ebadminton.pl/


     c) pełną listę zawodników z rokiem urodzenia; 
d) zastosowane kary dyscyplinarne wraz z opisem powodu ich udzielenia. 
     Sędzia główny odpowiada za rzetelność przesłanych danych. 
16) Organizator zobowiązany jest zapewnić obecność ratownika medycznego, wyposażonego w apteczkę 

pierwszej pomocy, przez cały czas trwania zawodów. 
17) Szczegółowe zasady organizacji Mistrzostw zawiera "Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski 

Seniorów w badmintonie". 
18) Polish Seniors Open może byc rozgrywany w piątek od godzin porannych, w zależności od ilości zgłoszeń 

do turnieju. 
19) Pozostałe sprawy zgodne z innymi regulaminami Związku. 

 
Vc. Rozstawianie 

1)    Kolejność rozstawiania zawodników: 
a)    wg aktualnej listy klasyfikacyjnej (umieszczonej na witrynie http://eBadminton.pl/); 
b)    o rozstawieniu decyduje kolejność na liście oraz punktacja wyłącznie w danej grupie wiekowej: 

- w grach pojedynczych kolejność na liście; 
- w grach podwójnych suma miejsc partnerów (w razie braku partnera na liście miejsce ostatnie +1), 
a w przypadku takiej samej sumy miejsc, suma punktów partnerów; 

c)    w szczególnych przypadkach zawodnik lub para może być rozstawiona według decyzji Rady (tzw. 

„zielona karta” – określenie pozycji rozstawienia), przy czym taka decyzja musi być ogłoszona po 
zamknięciu listy zgłoszeń, a przed losowaniem; 

d)    mogą być przyznane maksymalnie dwie zielone karty w jednej grze. 
2)    W przypadku trzech grup w danej grupie wiekowej zawodnik/para z pozycji 4 jest automatycznie 

dopisywany/a do grupy zawodnika/pary z pozycji 3. 
3)    W przypadku dwóch grup w danej grupie wiekowej zawodnik/para z pozycji 4 jest automatycznie 

dopisywany/a do grupy innej niż został dolosowany zawodnik/para z pozycji 3. 
4)    Możliwe jest rozstawienie dwóch zawodników (par) bezklubowych, o ile taki wniosek obaj uczestnicy 

zgłoszą sędziemu głównemu przed losowaniem. 
  
Vd. Punktacja 
Punktacja do listy klasyfikacyjnej seniorów. 

1)    Aby turniej był zaliczony do klasyfikacji seniorów niezbędne jest spełnienie warunków zawartych w pkt. 

Vb.1),2) - turnieje te są wymienione na witrynie internetowej http://eBadminton.pl/ 
     oraz: 

a)    turniej po zakończeniu musi być zweryfikowany przez Radę jako przeprowadzony prawidłowo; 

b) organizator turnieju wniesie opłatę na fundusz Seniorów w kwocie 5 zł netto od każdego zawodnika 
biorącego udział w turnieju; wpłaty należy dokonać na wskazane przez Radę Seniorów konto, w 
terminie do 5 dni od zakończenia turnieju; 

c)    poszczególne gry rozegrano zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
2)    Punktacja 

                         Punkty w: 
  
  
  
  
Miejsce 

Indywidualne 
Mistrzostwa Polski 
Seniorów oraz Polish 
Seniors Open 

Pozostałe gry i turnieje 

1 100 60 
2 80 40 
3 68 28 
4 60 20 
5 50 14 
6 40 12 
7-8 30 10 
9-10 20 8 
11-12 10 6 
13- 6 4 

 
Jeśli gra o jakieś miejsce nie jest rozgrywana, liczą się punkty z miejsca niższego (np. jeśli nie jest 
rozgrywany mecz o 3 miejsce, punkty obu zawodnikom liczą się jak za 4 miejsce). Odpowiednio za 
równoległe miejsca w grupach (przy trzech grupach po 3 zawodników, ostatni zawodnicy w grupach 
dostają punkty za miejsce dziewiąte). Wyjątkiem są Mistrzostwa, gdzie trzecie miejsce zajmuje się 
automatycznie po dojściu do półfinału. 

3)    Rada wyznacza osobę do prowadzenia listy klasyfikacyjnej seniorów. 
4)    Aktualna lista klasyfikacyjna jest umieszczana na witrynie http://eBadminton.pl/ w dziale listy 

klasyfikacyjne. 
5)    Lista klasyfikacyjna jest sporządzana dla poszczególnych grup wiekowych. Zawodnikowi zalicza się 

punkty w tej grupie, w której grał oraz dodatkowo w grupie, którą wskazuje jego rok urodzenia. 
6)    W grach podwójnych każdy z zawodników otrzymuje odpowiednio ½ liczby punktów należnych za zajęcie 

odpowiednich miejsc. 
7)    Do listy klasyfikacyjnej wliczane są cztery najlepsze wyniki z ostatnich 12 miesięcy.  
8)    Przy równej liczbie punktów z czterech najlepszych turniejów decyduje suma punktów z ostatnich 12 

miesięcy. Wyniki Mistrzostw Polski Seniorów pozostają na liście klasyfikacyjnej do czasu rozegrania 
kolejnych Mistrzostw. 



9) Zawodnicy, którzy w styczniu danego roku przechodzą do starszej kategorii wiekowej dostają dodatkowo 
na pierwszej liście klasyfikacyjnej w nowym roku w swojej nowej grupie wiekowej skopiowane punkty z 
grupy wiekowej bezpośrednio niższej (w której byli dotychczas klasyfikowani). 

 
VI. Opłaty 

1) Opłata startowa za udział w klasyfikowanym turnieju seniorów („Wpisowe”) wynosi 50 zł za każdą grę, 
od każdego zawodnika. 

2) Wpisowe do Mistrzostw Polski oraz Polish Seniors Open wynosi 100 zł za grę pojedynczą i 100 zł za grę 
podwójną, od każdego zawodnika.  

3) Wpisowe pobierane jest przez organizatora turnieju. 
 

VII. Sankcje dyscyplinarne 
1) Organizator, sędzia główny oraz zawodnicy uczestniczący w turniejach seniorów zobowiązani są do 

dołożenia wszelkich starań aby turnieje odbywały się w sportowej atmosferze, zgodnej z duchem fair 
play oraz z szacunkiem dla innych uczestników, sędziów i osób obecnych na hali.  

2) W przypadku niewłaściwego, niesportowego zachowania zawodnika, sędzia prowadzący, a jeśli brak jest 
sędziów prowadzących, sędzia główny zawodów, odpowiada za udzielenie mu odpowiedniej kary 
(żółta/czerwona kartka).  

3) Organizator oraz sędzia główny, w przypadku niewłaściwej dbałości o zachowanie wysokich standardów 
turnieju, nie będą traktowani jako pierwszy wybór przy organizacji/prowadzeniu kolejnych turniejów.   

4) W przypadku niesportowego zachowania zawodnika Rada Seniorów może podjąć decyzję o zastosowaniu 
następujących sankcji: 
- udzielenie ostrzeżenia zawodnikowi, 
- zakaz udziału zawodnika w 3 najbliższych turniejach klasyfikacyjnych seniorów, 
- zakaz udziału w turniejach klasyfikacyjnych seniorów do końca sezonu, z Mistrzostwami Polski 
Seniorów włącznie.  
Każda z powyższych kar może zostać zastosowana, jeśli Rada Seniorów uzna, że skala sankcji jest 
adekwatna do skali niesportowego zachowania/przewinienia zawodnika. Przed podjęciem decyzji o 
zastosowaniu kary, Rada prosi zainteresowanego o dostarczenie w ciągu 3 dni wyjaśnień dotyczących 
jego zachowania. Kary związane z zakazem udziału zawodnika w turniejach podawane są do wiadomości 
organizatorów turniejów zaplanowanych w okresie objętym zakazem, w celu uniknięcia zgłoszeń do 
turnieju przez osobę objętą zakazem.  

 
  
VIII. Ordynacja wyborcza do Rady 

1) Rada wybierana jest co 4 lata podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów w badmintonie i 
składa się z 5 osób. W razie mniejszej liczby zgłoszeń dopuszcza się skład co najmniej 3-osobowy. 

2) Prawo głosowania mają wszyscy zawodnicy – seniorzy obecni na danych Mistrzostwach - wybory są 
tajne. 

3) Do Rady może być wybrany każdy zawodnik – senior. 
4) Warunkiem zgłoszenia kandydata jest uzyskanie jego zgody, przy czym co do kandydatów nieobecnych 

na Mistrzostwach wymagana jest ich zgoda pisemna. 
5) Zgoda określona w pkt. 4 powinna dotyczyć członkostwa w Radzie i oddzielnie pełnienia funkcji jej 

Przewodniczącego. 
6) Wyrażenie zgody na objęcie funkcji Przewodniczącego jest równoznaczne ze zgodą na członkostwo w 

Radzie. 
7)    Czas i miejsce zgłaszania kandydatów do Rady i komisji skrutacyjnej, zamknięcia listy, pobrania kart do 

głosowania, oddawania głosów podaje się na tablicy ogłoszeń. 
8)     Po zamknięciu listy kandydatów sporządzane są karty z imionami i nazwiskami tych osób w kolejności 

alfabetycznej nazwisk. 
9)    Głosowanie przeprowadza się dwustopniowo. Najpierw na Przewodniczącego Rady, a następnie po 

ogłoszeniu wyniku wyboru na członków Rady w oddzielnym głosowaniu. 
10) Każdy uprawniony do głosowania otrzymuje dwie karty do głosowania: na jednej  wyszczególnia się 

kandydatów do Rady, a na drugiej kandydatów na Przewodniczącego. 
11) Głosuje się przez postawienie krzyżyka (plusa) przy imieniu i nazwisku osoby, na którą oddaje się głos. 
12) Głos uznaje się za ważny, jeżeli liczba krzyżyków (plusów) wynosi od jednego do czterech w przypadku 

członków Rady i co najwyżej jeden w przypadku Przewodniczącego. 
13) Nie wskazanie przez głosującego w sposób określony w pkt. 11-12 ani jednej osoby lub większej liczby 

osób niż to podane w pkt. 12 powoduje nieważność głosu. 
14) Liczeniem głosów zajmuje się komisja skrutacyjna składająca się z 2 do 3 osób wybierana przez 

aklamację, przy czym jej członkowie są wyłączeni z możliwości kandydowania do Rady. Komisja 
skrutacyjna jest zobowiązana przedstawić protokół wyborczy z dokładnym wskazaniem liczby oddanych 
głosów ważnych na poszczególnych kandydatów i liczbę głosów nieważnych. 

15) Wybory są ważne bez względu na liczbę oddanych ważnych głosów. 
16) Przewodniczącym Rady zostaje ten, kto otrzymał największą liczbę ważnych głosów w wyborach na 

Przewodniczącego. 
17) Członkami Rady zostaje Przewodniczący i 4 osoby spośród tych, którzy otrzymali największą liczbę 

ważnych głosów w wyborach na członków Rady. 
18) W przypadku równej liczby głosów, dwóch lub większej liczby kandydatów, głosowanie nad wyborem 

spośród tych kandydatów powtarza się. 
19) Wyniki wyborów są podawane na tablicy ogłoszeń niezwłocznie po przeliczeniu głosów. 
20) Wybrana Rada przejmuje obowiązki od ustępującej Rady i zbiera się dla ukonstytuowania. 
21) Rada wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego Rady Seniorów, który koordynuje prace Rady w 

czasie nieobecności Przewodniczącego. 
22) Rada dokonuje także wyboru menadżera Reprezentacji Polski Seniorów, upoważnionego do 

reprezentowania środowiska seniorów w relacjach międzynarodowych.   



23) Dokumentacja dotycząca wyborów do Rady przekazywana jest niezwłocznie Sekretarzowi Generalnemu 
Związku. 

24) W czasie trwania kadencji w przypadku rezygnacji lub wykluczenia członka Rady, jego miejsce zajmuje 
kolejny kandydat z największą liczbą ważnych głosów pod warunkiem uzyskania jego zgody. Jeśli 
kandydat odmówi, miejsce w Radzie proponuje się kolejnemu kandydatowi. W przypadku, gdy żaden z 
kandydatów kolejnych na liście nie wyrazi zgody, Rada pozostaje w zmniejszonym składzie do końca 
kadencji. Jeżeli skład Rady zmniejszy się do 2 osób, na najbliższych Mistrzostwach wybiera się nową 
Radę. 

25) Organizator Mistrzostw zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy w przeprowadzeniu 
wyborów. 

  
 
Załączniki: 

1. Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów w badmintonie  
2. Zasady wyłaniania reprezentacji Polski seniorów 


