
SPRAWOZDANIE 

z realizacji przedsięwzięcia 
pn. "Międzynarodowy Turniej Badmintona Beninca Cup 3" 

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 
Pani Sabiny Nowosielskiej 

Realizacja podstawowego zadaoia, tzn. szkolenia dzieci w dziedzinie badmintona musi 
zmierzać również w kierunku podejmowania innowacyjnych działań promujących 

badmintona. Dostrzegamy jak bardzo motywujący jest dla dzieci udział w turniejach 
i możliwość skonfrontowania swoich umiejętności z rówieśnikami z innych klubów. 

Kierując się powyższym UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle zorganizował w dniach 17-18 
czerwca 2017 roku w godzinach od 9.00 do 18.00 Międzynarodowy Turniej Badmintona 
Beninca Cup 3 - największy turniej tej kategorii w Polsce. Miejscem realizacji turnieju była 
Hala Widowiskowo-Sportowa Azoty ul. Mostowa lA 47-223 Kędzierzyn-Koźle. W trakcie 
dwóch dni rywalizacji w sześciu kategoriach wiekowych tj. od 8 lat do 13 lat, udział wzięło 
ponad 250 zawodników z 16 klubów z Polski i za granicy. Gościliśmy zawodników m. in. z: 
Czech, Gdańska, Góralic, Kępna, Wrocławia, Częstochowy, Pszczyny. Kędzierzyn-Koźle 
reprezentowały trzy kluby UKS Kłodnica, MMKS Kędzierzyn-Koźle oraz gospodarze 
turnieju Beninca UKS Kędzierzyn-Koźle. Reprezentanci Naszego miasta, a przede wszystkim 
zawodnicy Klubu Beninca UKS Feniks zdobyli łącznie 16 medali, pokazując tym samym jak 
liczącym się jest klubem w tej dziedzinie sportu na arenie naszego kraju. 

Julia Wójcik - złoty medal w kategorii UlI i Ul2 
Amelia Krząkała - brązowy medal w kategorii Ul O 
Dominika Gajda - złoty medal w kategorii U13 
Julia Dzialuk - brązowy medal w Kategorii U13 
Dominik Ju1mke - złoty medal w kategorii U13 
Przemysław Gajda - brązowy medal w kategorii U13 
Patryk Daroń - brązowy medal w kategorii U13 
Olimpia Maślanka - brązowy medal w kategorii U9 
Krzysztof Łoboda - zloty medal w kategorii U8 
Bartek Daroń - brązowy medal w kategorii U8 
Wojtek Budny - srebrny medal w kategorii UlO 
Tymoteusz Cybulski - brązowy medal w kategorii Ul O 
Przemysław Gajda - srebrny medal w kategorii UI2 
Tomasz Cież - brązowy medal w kategorii UI2 
Dominik Ju1mke - brązowy medal w kategorii UI2 

Udział w turnieju był całkowicie bezpłatny. 

Międzynarodowy Tunriej Badmintona Beninca Cup 3 pozwolił zaangażować najmłodsze 
dzieci trenujące w naszym mieście, jak również z innych opolskich czy krajowych 
i zagranicznych klubów. Organizując turniej postaraliśmy się zaspokoić naturalną potrzebę 
aktywności ruchowej i zabawy. Wskazaliśmy możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu 
wolnego. W trakcie rozgrywek zwracaliśmy dużą uwagę na podtrzymanie ducha sportowej 



rywalizacji wdrażając tym samym uczestników do współzawodnictwa i wzajenmego 
szacunku. Dołożyliśmy wszelkich starań aby na turnieju organizowanym w Kędzierzynie
Koźlu startowali zawodnicy z czołówki krajowej. Podnosząc poziom sportowy zadbaliśmy 
również o rozwój i progres umiejętności graczy. 

Międzynarodowy Turniej Badmintona Benica Cup 3 ukazał nasze miasto Kędzierzyn
Koźle jako te, które jest otwarte na badmintona jako dyscyplinę sportową oraz posiadające 
duży potencjał w organizacji najlepszych turniejów tej rangi w kraju, potwierdzają to opinie 
wyrażane w trakcie trwania turnieju. 

Uzyskane rezultaty: 
- promocja Miasta Kędzierzyn-Koźle na arenie krajowego i europejskiego badmintona, 
- propagowanie i popularyzacja badmintona wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta 
Kędzierzyn-Koźle, 

- promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta, 
- ksztahowanie umiejętności rywalizacji na zasadach fair play, wzajenmego szacunku 
oraz wsparCia, 

- budowanie poczucia własnej wartości zawodników, 
- wzmacnianie więzi rodzinnych - doping organizowany przez rodzicielski klub kibica, 
- propagowanie wizeruuku miasta jako miej sca w którym szkoli się zawodników 

badmintona na wysokim europej skim poziomie, 
- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 
- zachęcenie dzieci i młodzieży do podejmowania aktywności fizycznej w czasie wolnym, 
- rozpowszechnienie badmintona jako dyscypliny ciekawej dla dzieci w różnym wieku, 
- ukazanie możliwości uprawiania dyscypliny przez ludzi w różnym wieku, 
- propagowanie wizerunku Uczniowskiego Klubu Sportowego Feniks jako zespołu 

spójnego, tworzącego kolektyw, otwartego na ludzi z zewnątrz, 
- zaangażowanie do organizacji turnieju rodziców zawodników zrzeszonych w klubie, 
- stworzenie pozytywnego wizerunku miasta, 
- kreowanie atmosfery gościnności, 
- ukazanie wysokiego poziomu sportowego zawodników z naszego miasta, 
- wskazanie na potencjał profesjonalnego organizowania imprez sportowych na 
najwyższym krajowym poziomie. 




