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Wrocław, 30 stycznia 2019 
 

KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK DOZTS 
nr     / 2018/2019 

w sprawie organizacji  
Indywidualnych Mistrzostw Dolnego Śląska Seniorek i Seniorów 

W dniu 17 lutego 2019 (niedziela) od godziny 10.30 (zamknięcie listy zgłoszeń: seniorzy - 10.00, seniorki 
-  11.00) w Hali sportowej OSiR przy ulicy Panieńskiej 4 w Wołowie rozegrane zostaną Indywidualne 
Mistrzostwa Dolnego Śląska Seniorek i Seniorów w tenisie stołowym. 

1.  Uczestnictwo   
Prawo gry w Indywidualnych Mistrzostwach Dolnego Śląska Seniorów mają wyłącznie zawodniczki 

oraz zawodnicy, sklasyfikowani na Dolnośląskiej liście rankingowej po III GPP/WTK Seniorów. 
Mistrzostwa Dolnego Śląska w kategorii seniorów rozgrywane są w grach pojedynczych, podwójnych i 

mieszanych, przy czym w grach podwójnych i mieszanych mogą brać udział tylko uczestnicy gier 
pojedynczych. 

Wszystkich uczestników Mistrzostw Dolnego Śląska, którzy nie ukończyli 23 lat oraz członków kadry 
narodowej, obowiązuje posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tenisa 
stołowego, poświadczone w książeczce lub karcie zdrowia zawodnika. 

 
2.  System rozgrywek Mistrzostw Dolnego Śląska Seniorów 

Turniej indywidualny jest rozgrywany dwuetapowo: 
I etap – bez udziału zawodniczek i zawodników, mających bezpośredni limit do Mistrzostw Polski (Natalia 

Bajor,  Katarzyna Węgrzyn,  Anna Węgrzyn, Julia Szymczak, Paulina Knyszewska, Zuzanna Gaworska i Michał Bańkosz), 
którzy tym samym uzyskują prawo gry poczynając od ćwierćfinałów; pozostali uprawnieni zawodnicy i 
zawodniczki grają systemem pucharowym (pojedynki do 3 wygranych setów)  do wyłonienia zwycięzcy 
oraz do uzupełnienia składu ćwierćfinalistów; zawodnicy i zawodniczki, którzy zajmą pierwsze miejsca 
uzyskują tym samym prawo do udziału w mistrzostwach Polski  seniorów. 
Jeżeli w mistrzostwach nie startuje żaden  zawodnik/zawodniczka z bezpośrednim limitem do Mistrzostw 
Polski, to do II etapu kwalifikuje się cała ósemka z I etapu. 

II etap – najlepsza ósemka (ćwierćfinaliści: zawodnicy z limitami do MP oraz kolejni czołowi zawodnicy z I 
etapu) rozgrywa zawody systemem pucharowym do 3 wygranych setów, bez gry o trzecie miejsce. 

  
Gry podwójne i mieszane są rozgrywane system pucharowym (do 3 wygranych setów), do wyłonienia 

medalistów, bez gry o 3 miejsce. 
 
3. Rozstawienie i losowanie  

W grach pojedynczych zawodniczki i zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych są rozstawiani 
zgodnie z aktualną wojewódzką Dolnośląską listą rankingową  po III GPP/WTK seniorek i seniorów z 
zastrzeżeniem, że zawodnicy z tego samego klubu nie mogą się spotkać w pierwszej rundzie. 

 W grach mieszanych i podwójnych poszczególne pary rozstawia się zgodnie z sumą punktów obu 
zawodników/zawodniczek. W przypadku par w grze podwójnej i mieszanej, posiadających jednakową liczbę 
punktów, o kolejności na listach startowych decyduje największa liczba punktów posiadana przez 
zawodniczkę lub zawodnika (w grze mieszanej - zawodnika) porównywanych par, a w przypadku jej równości 
losowanie przeprowadzane przez Sędziego Głównego zawodów. 
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4.  Program mistrzostw 

- godzina 10.00 – zestawienie turnieju indywidualnego seniorów, 
-    godzina 10.30 - początek turnieju indywidualnego seniorów do wyłonienia najlepszych czwórek 

turnieju eliminacyjnego (4 z przodu i 4 z tyłu), 
- godzina 11.00 – zestawienie turnieju indywidualnego seniorek, 
-  godzina 11.15 – uroczyste otwarcie mistrzostw 
- godzina 11.30 - początek turnieju indywidualnego seniorek do wyłonienia najlepszych czwórek, 
- godzina 12.00 – zestawienie turnieju deblowego i gier mieszanych, 
-    godzina 12.30 - początek gier podwójnych seniorów i seniorek oraz gier mieszanych do wyłonienia 

półfinalistów, 
- godzina 14.00 -  dalszy ciąg turnieju o wyłonienie dwójki zawodników na mistrzostwa Polski   
- godzina 15.30 – ćwierćfinały gier  pojedynczych seniorek i seniorów, 
- godzina 16.00 – półfinały gier deblowych seniorek i seniorów, 
- godzina 16.30 – półfinały gier mieszanych, 
-  godzina 17.00 – półfinały gier pojedynczych seniorek i seniorów, 
- godzina 17.30 – finały gier podwójnych seniorek i seniorów, 
-  godzina 18.00 - finał gier mieszanych 
- godzina 18.30 – finały gier pojedynczych seniorek i seniorów 
-   godzina 19.00 - przewidywane zakończenie gier, wręczenie medali i nagród   

 
5.  Zgłoszenia i wpisowe do mistrzostw  

Zgłoszenia i wpisowe do zawodów (20 złotych łącznie za gry pojedyncze i podwójne) przyjmowane będą 
na 30 minut przed rozpoczęciem turnieju przez Przedstawiciela DOZTS Wrocław. 

UWAGA: 

Sędzia Główny może zmienić program w zależności od liczby zgłoszonych zawodników i zawodniczek 
oraz przebiegu turnieju.  

       
 
    
                                                                               

  Przewodniczący  
                 Wydziału Rozgrywek 
                                                                                                      DOZTS Wrocław  
           
                                                                                                        Andrzej Moczko 
 


