
 

DOLNOŚLĄSKI  OKRĘGOWY  ZWI ĄZEK  TENISA  STOŁOWEGO 
we Wrocławiu 
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Wrocław, 1 października 2018 
 

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK DOZTS   2018/2019 
w sprawie organizacji  

wojewódzkich eliminacji Turnieju Uczniowskiego 
oraz wojewódzkich eliminacji Turnieju Mini Olympic Games 

 
 

1. Wojewódzkie eliminacje Turnieju Uczniowskiego 
 

W dniu 14.10.2018 (niedziela) o godzinie 10.30 w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu 
rozegrane zostaną wojewódzkie eliminacje Turnieju Uczniowskiego.  

Prawo startu mają tylko drużyny młodzików i żaków, reprezentujące Kluby Sportowe z Województwa 
Dolnośląskiego. Turniej zostanie rozegrany oddzielnie dla kategorii dziewcząt i chłopców. 

Wszyscy zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania 
tenisa stołowego, poświadczone w książeczce/karcie zdrowia zawodnika, zgodnie z pkt. III.2.b Regulaminu 
Rozgrywek Indywidualnych DOZTS. 

W skład drużyny młodzików i młodziczek wchodzi odpowiednio 2 zawodników i 2 zawodniczki, 
urodzonych poczynając od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2007, a drużynę żaków i żaczek stanowi odpowiednio     
2 zawodników i 2 zawodniczki, urodzonych w roku 2008 i młodszych. W drużynie młodzików/młodziczek mogą 
wystąpić żacy/żaczki, ale wtedy tracą prawo gry w swojej kategorii wiekowej. W drużynie może wystąpić 
zawodnik rezerwowy po pierwszej serii gier. 

Mecz składa się z pięciu gier, rozgrywanych według klucza:   
1/ A-X,   2/ B-Y,  3/ gra podwójna,  4/ A-Y,  5/ B-X i jest rozgrywany do 3 wygranych spotkań.  
Wyłącznie jedna zawodniczka lub jeden zawodnik rezerwowy może zostać wprowadzony do gry po 2. 

grze w meczu (tj. w grze podwójnej lub grze nr 4 lub grze nr 5).  
O systemie rozgrywania turnieju (pucharowy lub w grupach) decyduje Sędzia Główny w zależności od ilości 

zgłoszonych drużyn. Rozstawienie drużyn według sumy punktów dwóch najlepszych zawodników w kategorii 
młodzików i żaków, odpowiednio z rankingu po I GPP/WTK młodzików oraz żaków.  

Zgłoszenia i wpisowe (12 złotych od drużyny) do turnieju przyjmowane będą na 30 minut przed 
rozpoczęciem gier. 

Do turnieju finałowego kwalifikują się tylko zwycięskie drużyny dziewcząt i chłopców w kategorii 
młodzików i żaków.  
 

2. Wojewódzkie eliminacje turnieju  Mini Olympic Games  
 

W dniu 25.11.2018 (niedziela) o godzinie 10.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu 
rozegrane zostaną wojewódzkie eliminacje turnieju Mini Olympic Games.  

Prawo gry w turnieju mają wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy z Województwa Dolnośląskiego, 
urodzeni w roku 2006 i młodsi (z licencjami i bez licencji zawodniczych).  

Zgłoszenia i wpisowe – (8 złotych) przyjmowane będą na 30 minut przed rozpoczęciem gier przez 
Przedstawiciela DOZTS Wrocław.  

Ilość limitów do centralnego finału:  dziewczęta - 4 oraz chłopcy – 4.  
System gier – pucharowy z turniejem pocieszenia o miejsca 3-4.  
Do rozstawienia zawodniczek i zawodników będzie wykorzystany Dolnośląski Ranking po I GPP/WTK 

sezonu 2018/2019 młodziczek i młodzików. 
Dla najlepszych przewidziano nagrody i dyplomy. 
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