
 
 
 
 
 

Turniej zaliczany do rankingu Polskich Amatorów Badmintona www.pab.org.pl 



W dniach 23 i 24 lutego 2019 r. w Hali Rekreacyjno - Sportowej w 
Lipianach odbędzie się IV edycja Gali Badmintona "Olimpionik".  
Ten Ogólnopolski Turniej skierowany jest dla dzieci, młodzieży 
oraz osób dorosłych w różnym wieku. Wcześniejsze edycje 
przyniosły sukces gromadząc liczne reprezentacje - ogółem 
wystąpiło ponad 270 zawodników w kategoriach dziecięcych oraz 
140 zawodników w kategoriach seniorskich. Wśród uczestników 
brała udział niemal cała elita zachodniopomorskiego i lubuskiego 
badmintona. Ci, którzy zawitali do Lipian byli zachwyceni urokiem 
i funkcjonalnością hali, na parkiecie której wyznaczonych jest 
dziewięć kortów. 
 

Zapraszam na turniej do Lipian: 
Krzysztof Trojanowski 

PRELUDIUM 



PRELUDIUM 

Gala Badmintona „Olimpionik” Lipiany to turniej dla dzieci, młodzieży 
oraz osób dorosłych, składająca się z:  

OLIMPIONIK JUNIOR 
NIEDZIELA – 24 lutego 2018 r. (rozpoczęcie turnieju o godz. 10.00) 
turniej dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia w różnych kategoriach 
wiekowych. Gry singlowe dla dziewcząt oraz chłopców.  

OLIMPIONIK SENIOR 
SOBOTA – 23 lutego 2018 r. (rozpoczęcie turnieju o godz. 9.00) 
turniej otwarty dla wszystkich chętnych w różnych kategoriach 
umiejętnościowych. Gry pojedyncze w kategorii żeńskiej i męskiej 
(single), gry podwójne (tzw. deble) oraz gry mieszane (tzw. mixty).  
Dodatkowo kategoria - totalny amator.  



KATEGORIE 

OLIMPIONIK JUNIOR – 24 lutego 2019 r. (niedziela):   
Dziewczęta i chłopcy:    
U 10 (rocznik 2009 i młodsi)   
U 12 (rocznik 2008 i 2007)   
U 14 (rocznik 2006 i 2005)   
U 16 (rocznik 2004 i 2003)   
U 18 (rocznik 2002 i 2001) 

OLIMPIONIK SENIOR - 23 lutego 2019 r. (sobota):  
- singiel kobiet 
- singiel mężczyzn (kat. A, B, C) 
- gry mieszane (MIXT) 
- gry podwójne mężczyzn i kobiet (DEBEL) 
- radosny amator 
 



ZGŁOSZENIA 

Olimpionik Senior - 23 lutego 2019 r. (sobota):  
-  zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej 
www.olimpionik.pl - formularz zgłoszeniowy do 20 lutego 
2019 r. (środa, do godz. 24.00) 

Olimpionik Junior - 24 lutego 2019 r. (niedziela): 
- zgłoszenia (lista imienna z rocznikiem urodzenia) przyjmowane 
są na adres e-mail: k.trojanowski@zs-lipiany.pl do dnia 20 lutego 
2019 r. (środa, do godz. 24.00).  
 
 

  



MIEJSCE 

Miejsce: Hala Rekreacyjno – Sportowa w Lipianach 
ul. Kopernika 9, 74 – 240 Lipiany, woj. Zachodniopomorskie 

Lipiany - Gorzów 40 km, 
 - Szczecin  - 60 km, 

- Berlin – 150 km  



POZOSTAŁE 
INFORMACJE 

REGULAMIN – dostępny na stronie internetowej  
www.olimpionik.pl 

NOCLEG – możliwość zakwaterowania po 
wcześniejszej rezerwacji 

WYŻYWIENIE – możliwość wykupienia wyżywienia  
z możliwością dostarczenia na halę  

UBEZPIECZENIE – we własnym zakresie, 
odpowiedzialność po stronie zawodników 

HALA – nowoczesna, przestronna z kortami  
w liczbie 9 sztuk 



GOŚĆ 
SPECJALNY 

Dominika Guzik – Płuchowska 
Podwójna Mistrzyni Polski Seniorów 2018. Zdobyła blisko 100 medali na 
arenie krajowej i międzynarodowej. Kreatywna trenerka, zawodniczka 

klubu ekstraklasy – AZS AGH Kraków, nr 4 na liście klasyfikacyjnej ELITY. 

Tomasz Matoga 
W badmintona gra 20 lat, na podium stawał ponad 170 razy. Pierwsze 

miejsce w rankingu ELITY w singlu 2018. Medalista turniejów 
ogólnopolskich ELITY oraz otwartych turniejów krajowych OPEN. 

Zawodnik ekstraklasy – drużyny UKS PLESBAD PSZCZYNA. 

Dorota Grzejdak 
Wygrała w latach 1990-2007 20 medali na krajowych Mistrzostwach 

Polski . W 1998 roku została mistrzynią. 
W ostatnich latach odnosiła sukcesy na Mistrzostwach Świata i Europy  

Seniorów. 



GALERIA 



GALERIA 



GALERIA 



PARTNERZY 

  



ORGANIZATOR 

Organizatorzy:  
Uczniowski Klub Sportowy „Olimpionik” Lipiany – www.olimpionik.pl 

Zespół Szkół w Lipianach – www.zs-lipiany.pl 
Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Moja Młodość” 

Gmina Lipiany – www.lipiany.pl 
 

Kontakt:  
Krzysztof Trojanowski: e-mail: k.trojanowski@zs-lipiany.pl, tel. 513 062 477 

Marek Polaszczyk: e-mail: autopolkap@op.pl, tel. 606 363 626 


