
Francuzi i Polacy zagrają o klubowe mistrzostwo Europy 

BC Chambly Oise i Hubal Białystok zagrają w sobotnim wielkim finale Klubowych Mistrzostw 

Europy w Białymstoku. Polacy po raz pierwszy w historii zagrają o złoto tego turnieju i to przed swoją 

publicznością. W składzie francuskiego Chambly są również polscy badmintoniści. 

Niezwykle emocjonujące spotkania ćwierćfinałowe, a później półfinałowe, odbyły się dzisiaj w 

białostockiej hali, gdzie od wtorku trwają Klubowe Mistrzostwa Europy. Gospodarze mogą się 

cieszyć. Polskie kluby mają dwa medale tegorocznych mistrzostw. SKB Litpol-Malow Suwałki 

zostają z brązowym krążkiem po bratobójczym pojedynku z białostockim Hubalem, który po 

pasjonującym spotkaniu pokonał ekipę mistrzów Polski 3:1. W takim samym stosunku mistrzowie 

Francji wyeliminowali włoskie Piume d'Argento BC. 

W zespole francuskim występują doskonale znani polskim i białostockim kibicom badmintoniści. To 

Robert Mateusiak i Nadia Zięba, którzy niegdyś reprezentowali UKS Hubal Białystok. Dziś zagrają 

przeciwko swojemu dawnemu klubowi i finale mistrzostw Europy. 

Spotkanie finałowe zostanie rozegrane w sobotnie południe w hali Zespołu Szkół Rolniczych w 

Białymstoku, które już po raz drugi jest areną Klubowych Mistrzostw Europy. 

Wyniki półfinałów: 

BC Chambly Oise (Francja) - Piume d'Argento BC (Włochy) 3:1 

Suwalski KB Litpol – Malow (Polska) - UKS Hubal Białystok (Polska) 1:3 

Mistrzostwa są transmitowane na żywo z wszystkich czterech kortów w serwisie 

transmisyjnym badmintoneurope.tv 

[LINK: https://www.badmintoneurope.tv/en-int/page/home-badminton-europe ] 

 

Szczegółowe wyniki wszystkich spotkań wraz z bogatą statystyką można śledzić w serwisie 

wynikowym tournamentsoftware.com 

[LINK: https://www.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id=2D609F79-6ABF-41FD-AECF-

175FC4364F57&d=20220701 ] 

Patronat honorowy nad imprezą objęli Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Prezydent Miasta 

Białystok. Kluczowymi partnerami imprezy są Miasto Białystok, marka Podlaskie, Ministerstwo 

Sportu i Turystyki, KGHM, Enea. Partnerem technicznym jest firma Yonex. Partnerami 

organizacyjnymi są Polski Związek Badmintona, Białostocka Szkołą Badmintona, Sportlen, UKS 

Hubal Białystok, POZBad oraz Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku. 

Spotkania rozgrywane są w hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku, przy ul. 

Suchowolca 26. Wstęp wolny. 
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