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Komunikat DOZTS Wrocław nr      /2018/2019 
MIĘDZYWOJEWÓDZKIE ELIMINACJE DO DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW  POLSKI 

MŁODZIKÓW,  KADETÓW  i  JUNIORÓW 
 
1.         Miejsce turnieju  
           Hala imienia Andrzeja Grubby przy ulicy Wilczej 8 w Brzegu Dolnym. 
2.         Program turnieju 

Sobota – 30.03.2019 
Do godziny 11.00 – potwierdzenie udziału drużyn 
11.00         -         I runda gier drużynowych wszystkie kategorie wiekowe 
12.45         -         II runda gier drużynowych wszystkie kategorie wiekowe 
14.30         -         przewidywane zakończenie turnieju 
Uwaga !   Sędzia Główny ma prawo do decyzji o rozgrywaniu meczu na więcej niż jednym stole.  
Turniej zostanie rozegrany na 12 stołach przy komplecie drużyn lub odpowiednio mniejszej ilości stołów przy 
udziale mniejszej ilości zgłoszonych zespołów. 

3.         Uczestnictwo 
Prawo startu mają po dwie drużyny z Dolnego Śląska i Lubuskiego, składające się z zawodniczek 
zawodników (mający aktualne licencje okresowe) według kryteriów jak niżej (tylko w swoich kategoriach 
wiekowych): 
-  młodziczki i młodzicy, urodzeni od 1 stycznia 2006 i młodsi.   
drużyna składa się z 2-4 młodziczek i młodzików,  
-  kadetki i kadeci, urodzeni od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2005  
drużyna składa się z 2-4 kadetek lub kadetów 
-  juniorki i juniorzy, urodzeni od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2003 
drużyna składa się z 2-4 juniorek oraz  3-5  juniorów. 

4.         System turnieju  
System rozgrywania DMDŚ - pucharowy, pozwalający wyłonić najlepszą drużynę z tego turnieju do 
Drużynowych Mistrzostw Polski.  
Drużyny we wszystkich kategoriach rozstawia się następująco: 
- pierwsza drużyna z Lubuskiego – druga drużyna z Dolnego Śląska,  
- druga drużyna z Lubuskiego – pierwsza drużyna z Dolnego Śląska. 
Zwycięzcy grają o pierwsze miejsce, dające awans do Drużynowych Mistrzostw Polski, natomiast pokonane 
zespoły zajmują miejsca 3-4 w eliminacjach międzywojewódzkich. Za udział w Międzywojewódzkich 
Eliminacjach przyznane będą punkty do Współzawodnictwa Sportowego PZTS. 
W przypadku braku drugiej drużyny z jednego województwa pierwsza drużyna z drugiego województwa 
automatycznie uzyskuje awans do gry w drugiej rundzie. 
Przewidywani są sędziowie do prowadzenia meczów po jednym na dwa stoły 

5.          Zgłoszenia do turnieju  
Zgłoszenia drużyn wraz z imiennym składem należy przesłać na adres wladyslaw.chrabąszcz@dozts.pl w 

terminie do 27 marca 2019, natomiast wpisowe do zawodów przyjmowane będzie w dniu zawodów do godziny 
11.00 przez Przedstawiciela DOZTS Wrocław: 

-  za każdą drużynę we wszystkich kategoriach wiekowych – 20 złotych.  
6.          Zmiany w programie mistrzostw  

Sędzia Główny ma prawo dokonać zmian w programie, przystosowując go do ilości zgłoszonych drużyn. 
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