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Wrocław, 4 października 2018 
 

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK DOZTS  nr   /2018/2019  
w sprawie organizacji  

cyklu rozgrywek II Wojewódzkich Turniejów Kwalifika cyjnych  
 

 

1. II  Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Młodzików 
W dniu 28.10.2018 (niedziela) o godzinie 10.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu 

rozegrany zostanie II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Młodzików.  
Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy, urodzeni od 1 stycznia 2006 roku i młodsi, reprezentujący 

odpowiedni poziom sportowy, oprócz mających imienny limit do II Grand Prix Polski Młodzików za miejsca 1-32 
na ogólnopolskiej liście rankingowej młodzików/młodziczek po I GPP/WTK (Malwina Jarecka, Liliana Przybył, Natalia 
Gaworska, Martyna Draczyńska, Wiktoria Riwoń, Piotr Żurawski, Krzysztof Żurawski i Wiktor Ulatowski).  

Wszyscy zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać licencje okresowe PZTS w dniu rozgrywania turnieju oraz 
aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego, zgodnie z punktami III.2.a i b 
Regulaminu rozgrywek indywidualnych.  
Zawodniczki i zawodnicy są rozstawiani w turnieju zgodnie z aktualną wojewódzką listą rankingową 
młodziczek i młodzików z zastrzeżeniem, że w turnieju grupowym w grupie nie może być więcej niż 2 
zawodników/czek z tego samego klubu. 
Turniej rozgrywa się systemem grupowo- pucharowym:  
- etap grupowy – w 6, 8, 10, 12, 14 lub 16 grupach po 3-4 zawodników/czek w zależności od ilości zgłoszonych 

uczestników, zawodnicy/czki grają systemem każdy z każdym , 
Kolejność gier w grupie: I runda 1-3, 2-4, II runda 1-2, 3-4, III runda 1-4, 2-3 (przy trzech zawodników 
odpada pozycja 4). 

- system pucharowy – dwóch najlepszych zawodników/czek z grupy walczy systemem pucharowym o pierwsze 
miejsce, natomiast zawodnicy/czki z pozycji 3 i 4 z grupy grają systemem pucharowym o zwycięstwo w 
turnieju pocieszenia na tabelach dla 16 i 32 zawodników. 
Zawodnicy/czki, którzy zajmą pierwsze lub trzecie miejsca, są rozstawiani w tabeli według rankingu 
odpowiednio w turnieju głównym lub pocieszenia, natomiast zawodniczy/czki z pozycji 2 i 4 są rozstawiani w 
tabeli według klucza, uwzględniającego ranking oraz zasadę, że zawodnicy/czki z tej samej grupy muszą trafić 
do różnych połówek tabeli turniejowej.  Dodatkowo w turnieju głównym rozgrywa się gry o miejsca do 
wyłonienia pozycji 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 oraz jedną rundę gier w przedziałach 13-16 i 17-32. 

Do I GPP Młodzików awansuje bezpośrednio pierwszy zawodnik/czka. Pozostali zawodnicy i zawodniczki, 
uczestniczący w WTK, w mają prawo udziału w turniejach eliminacyjnych do turnieju GPP.  

Zgłoszenia i wpisowe (8 złotych) do turnieju przyjmowane będą na 30 minut przed rozpoczęciem gier. 
 

2. II  Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Juniorów 
W dniu 4.11.2018 (niedziela) o godzinie 10.30 w Hali imienia Andrzeja Grubby przy ulicy Wilczej 8 w 

Brzegu Dolnym rozegrany zostanie II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Juniorów. 
Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy, urodzeni począwszy od 1 stycznia 2001 roku  i młodsi, oprócz 

mających imienny limit do II Grand Prix Polski Juniorów za miejsca 1-32 na ogólnopolskiej liście rankingowej 
juniorów/juniorek po I GPP/WTK (Katarzyna Węgrzyn, Anna Węgrzyn, Zuzanna Gaworska, Elżbieta Kwiatkowska, Julia 
Girulska, Jakub Matkowski i Norbert Wojtyła).  

Wszyscy zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać aktualne licencje okresowe PZTS oraz aktualne orzeczenie 
lekarskie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego, zgodnie z pkt. III.2.b Regulaminu Rozgrywek 
Indywidualnych DOZTS. 

Zawodniczki i zawodnicy są rozstawiani w turnieju zgodnie z aktualną wojewódzką listą rankingową 
młodziczek i młodzików z zastrzeżeniem, że w turnieju grupowym w grupie nie może być więcej niż 2 
zawodników/czek z tego samego klubu. 
Turniej rozgrywa się systemem grupowo- pucharowym:  
- etap grupowy – w 6, 8, 10, 12, 14 lub 16 grupach po 3-4 zawodników/czek w zależności od ilości zgłoszonych 

uczestników, zawodnicy/czki grają systemem każdy z każdym , 
Kolejność gier w grupie: I runda 1-3, 2-4, II runda 1-2, 3-4, III runda 1-4, 2-3 (przy trzech zawodników 
odpada pozycja 4). 
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- system pucharowy – dwóch najlepszych zawodników/czek z grupy walczy systemem pucharowym o pierwsze 
miejsce, natomiast zawodnicy/czki z pozycji 3 i 4 z grupy grają systemem pucharowym o zwycięstwo w 
turnieju pocieszenia na tabelach dla 16 i 32 zawodników. 
Zawodnicy/czki, którzy zajmą pierwsze lub trzecie miejsca, są rozstawiani w tabeli według rankingu 
odpowiednio w turnieju głównym lub pocieszenia, natomiast zawodniczy/czki z pozycji 2 i 4 są rozstawiani w 
tabeli według klucza, uwzględniającego ranking oraz zasadę, że zawodnicy/czki z tej samej grupy muszą trafić 
do różnych połówek tabeli turniejowej.  Dodatkowo w turnieju głównym rozgrywa się gry o miejsca do 
wyłonienia pozycji 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 oraz jedną rundę gier w przedziałach 13-16 i 17-32. 

Do I GPP Młodzików awansuje bezpośrednio pierwszy zawodnik/czka. Pozostali zawodnicy i zawodniczki, 
uczestniczący w WTK, w mają prawo udziału w turniejach eliminacyjnych do turnieju GPP.  

Zgłoszenia i wpisowe (10 złotych) do turnieju przyjmowane będą na 30 minut przed rozpoczęciem gier. 
 

3. II  Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Kadetów 
W dniu 11.11.2018 (niedziela) o godzinie 10.30 w Hali sportowej OSiR przy ulicy Panieńskiej 4 w Wołowie 

rozegrany zostanie I I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Kadetów. 
Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki, urodzeni poczynając od 1 stycznia 2004 roku  i młodsi, oprócz 

mających imienny limit do II Grand Prix Polski Kadetów za miejsca 1-32 na krajowej liście rankingowej kadetów 
/kadetek po I GPP/WTK (limity zostaną podane po rozegraniu I WTK Kadetów). 

Wszyscy zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać aktualne licencje okresowe PZTS oraz aktualne orzeczenie 
lekarskie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego, zgodnie z pkt. III.2.b Regulaminu Rozgrywek 
Indywidualnych DOZTS. 

Zawodniczki i zawodnicy są rozstawiani w turnieju zgodnie z aktualną wojewódzką listą rankingową 
młodziczek i młodzików z zastrzeżeniem, że w turnieju grupowym w grupie nie może być więcej niż 2 
zawodników/czek z tego samego klubu. 
Turniej rozgrywa się systemem grupowo- pucharowym:  
- etap grupowy – w 6, 8, 10, 12, 14 lub 16 grupach po 3-4 zawodników/czek w zależności od ilości zgłoszonych 

uczestników, zawodnicy/czki grają systemem każdy z każdym , 
Kolejność gier w grupie: I runda 1-3, 2-4, II runda 1-2, 3-4, III runda 1-4, 2-3 (przy trzech zawodników 
odpada pozycja 4). 

- system pucharowy – dwóch najlepszych zawodników/czek z grupy walczy systemem pucharowym o pierwsze 
miejsce, natomiast zawodnicy/czki z pozycji 3 i 4 z grupy grają systemem pucharowym o zwycięstwo w 
turnieju pocieszenia na tabelach dla 16 i 32 zawodników. 
Zawodnicy/czki, którzy zajmą pierwsze lub trzecie miejsca, są rozstawiani w tabeli według rankingu 
odpowiednio w turnieju głównym lub pocieszenia, natomiast zawodniczy/czki z pozycji 2 i 4 są rozstawiani w 
tabeli według klucza, uwzględniającego ranking oraz zasadę, że zawodnicy/czki z tej samej grupy muszą trafić 
do różnych połówek tabeli turniejowej.  Dodatkowo w turnieju głównym rozgrywa się gry o miejsca do 
wyłonienia pozycji 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 oraz jedną rundę gier w przedziałach 13-16 i 17-32. 

Do I GPP Młodzików awansuje bezpośrednio pierwszy zawodnik/czka. Pozostali zawodnicy i zawodniczki, 
uczestniczący w WTK, w mają prawo udziału w turniejach eliminacyjnych do turnieju GPP.  

Zgłoszenia i wpisowe (10 złotych) do turnieju przyjmowane będą na 30 minut przed rozpoczęciem gier. 
 

4. II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Seniorów 
W dniu 2.12.2018 (niedziela) o godzinie 10.30 w …………………(miejsce podanie zostanie w późniejszym okresie)Hali 

rozegrany zostanie II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Seniorów.  
Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy, niezależnie od wieku, reprezentujący odpowiedni poziom 

sportowy, oprócz mających imienny limit do II Grand Prix Polski Seniorów za miejsca 1-16 na ogólnopolskiej 
liście rankingowej seniorów/seniorek po I GPP/WTK (limity zostaną podane po rozegraniu I WTK Seniorów).   

Wszyscy zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać aktualne licencje okresowe PZTS, a zawodnicy/ 
zawodniczki w wieku do 23 lat oraz członkowie kadry narodowej są zobowiązani do posiadania aktualnego 
orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tenisa stołowego, zgodnie z pkt. III.2.b Regulaminu Rozgrywek 
Indywidualnych DOZTS. 

W przypadku zawodniczek i zawodników w wieku powyżej 23 lat (z wyjątkiem członków kadry narodowej), 
wymaga się złożenia pisemnego oświadczenia, przed rozpoczęciem zawodów, o uczestniczeniu w zawodach na 
własną odpowiedzialność. 
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Zawodniczki i zawodnicy są rozstawiani w turnieju zgodnie z aktualną wojewódzką listą rankingową seniorek 
i seniorów z zastrzeżeniem, że w turnieju pucharowym zawodnicy/czki z tego samego klubu nie mogą się 
spotkać w I rundzie. 
Turniej rozgrywany jest systemem pucharowym do wyłonienia zwycięzcy, który bezpośrednio kwalifikuje się 
do GPP. Dodatkowo rozgrywa się turniej pocieszenia o miejsca 17-20, a w turnieju głównym  wyłania się 
miejsca 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 oraz rozgrywa się  jedną rundę w przedziale 13-16.  Jeżeli liczba 
zawodników/czek jest mniejsza niż 32 rozgrywa się turniej pocieszenia o miejsca 9-12.  
Zawodnicy/czki, którzy startowali w WTK Seniorów (oprócz zwycięzcy) maja prawo gry w turnieju 
eliminacyjnym do GPP.  

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

5. II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Żaków 
W dniu 16.12.2018 (niedziela) o godzinie 10.30 w Hali imienia Andrzeja Grubby przy ulicy Wilczej 8 w 

Brzegu Dolnym rozegrany zostanie II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Żaków. 
Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy, urodzeni poczynając od 1 stycznia 2008 roku i młodsi, 

reprezentujący odpowiedni poziom sportowy, oprócz mających imienny limit do II Grand Prix Polski Żaków         
za miejsca 1-32 na ogólnopolskiej liście rankingowej żaków/żaczek po I GPP/WTK (limity zostaną podane po rozegraniu I 

WTK Żaków).  
Wszyscy zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać aktualne licencje okresowe PZTS oraz aktualne orzeczenie 

lekarskie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego, zgodnie z pkt. III.2.b Regulaminu Rozgrywek 
Indywidualnych DOZTS. 

Zawodniczki i zawodnicy są rozstawiani w turnieju zgodnie z aktualną wojewódzką listą rankingową 
młodziczek i młodzików z zastrzeżeniem, że w turnieju grupowym w grupie nie może być więcej niż 2 
zawodników/czek z tego samego klubu. 
Turniej rozgrywa się systemem grupowo- pucharowym:  
- etap grupowy – w 6, 8, 10, 12, 14 lub 16 grupach po 3-4 zawodników/czek w zależności od ilości zgłoszonych 

uczestników, zawodnicy/czki grają systemem każdy z każdym , 
Kolejność gier w grupie: I runda 1-3, 2-4, II runda 1-2, 3-4, III runda 1-4, 2-3 (przy trzech zawodników 
odpada pozycja 4). 

- system pucharowy – dwóch najlepszych zawodników/czek z grupy walczy systemem pucharowym o pierwsze 
miejsce, natomiast zawodnicy/czki z pozycji 3 i 4 z grupy grają systemem pucharowym o zwycięstwo w 
turnieju pocieszenia na tabelach dla 16 i 32 zawodników. 
Zawodnicy/czki, którzy zajmą pierwsze lub trzecie miejsca, są rozstawiani w tabeli według rankingu 
odpowiednio w turnieju głównym lub pocieszenia, natomiast zawodniczy/czki z pozycji 2 i 4 są rozstawiani w 
tabeli według klucza, uwzględniającego ranking oraz zasadę, że zawodnicy/czki z tej samej grupy muszą trafić 
do różnych połówek tabeli turniejowej.  Dodatkowo w turnieju głównym rozgrywa się gry o miejsca do 
wyłonienia pozycji 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 oraz jedną rundę gier w przedziałach 13-16 i 17-32. 

Do I GPP Młodzików awansuje bezpośrednio pierwszy zawodnik/czka. Pozostali zawodnicy i zawodniczki, 
uczestniczący w WTK, w mają prawo udziału w turniejach eliminacyjnych do turnieju GPP.  

Zgłoszenia i wpisowe (8 złotych) do turnieju przyjmowane będą na 30 minut przed rozpoczęciem gier.  
 

 

 

                        Przewodniczący  
                  Wydziału Rozgrywek 

 DOZTS Wrocław 
                     

 Andrzej Moczko 
 
 
 
 
Opracował: Władysław Chrabąszcz 


