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Wrocław, 25 marca 2019 

 
Komunikat DOZTS Wrocław nr       /2018/2019 

INDYWIDUALNE   MISTRZOSTWA  DOLNEGO  ŚLĄSKA 
JUNIORÓW i KADETÓW na  rok 2019 

             
 
1              Miejsce mistrzostw 

Hala imienia Andrzeja Grubby przy ulicy Wilczej nr 8 w Brzegu Dolnym 
.                
Program 
Niedziela – 7.04.2019 

10.00    -    rozstawienie turnieju kwalifikacyjnego juniorek i juniorów oraz kadetek i kadetów 
10.15    -    uroczyste otwarcie mistrzostw 
10.30    -    turniej kwalifikacyjny juniorek i juniorów oraz kadetek i kadetów do wyłonienia dwójki 

reprezentantów na Mistrzostwa Polski oraz uzupełnienia składu ćwierćfinalistów 
12.00    -    rozstawienie turnieju deblowego i mikstowego juniorów oraz kadetów 
12.15    -    turniej par deblowych  juniorów i kadetów do wyłonienia półfinalistów 
13.00    -    turniej par mieszanych juniorów i kadetów do wyłonienia półfinalistów 
14.00    -    ćwierćfinały turnieju indywidualnego juniorek i juniorów oraz kadetek i kadetów 
14.30    -    półfinały turnieju par mieszanych juniorów i  kadetów  
15.00    -    półfinały debla juniorek i juniorów oraz kadetek i kadetów 
15.30    -    półfinały turnieju indywidualnego juniorek i juniorów oraz kadetek i kadetów 
16.00    -    finały turnieju mikstowego juniorów oraz kadetów 
16.30    -    finały turnieju deblowego juniorek i juniorów oraz kadetek i kadetów 
17.00    -    finały turnieju indywidualnego juniorek i juniorów oraz kadetek i kadetów 
ok. 17.30   -   zakończenie turnieju 

 

 3              Uczestnictwo 
W Indywidualnych Mistrzostwach Dolnego Śląska Juniorów mogą startować zawodniczki i zawodnicy, 
urodzeni od 1.01.2001 do 31 grudnia 2003.  
Turniej singlowy - prawo gry mają wszystkie sklasyfikowane juniorki oraz wszyscy sklasyfikowani 
juniorzy  na dolnośląskich  listach rankingowych po III GPP/WTK.  
Turniej deblowy i mikstowy – prawo gry mają wyłącznie uczestnicy turnieju singlowego.       
W Indywidualnych Mistrzostwach Dolnego Śląska Kadetów mogą startować zawodniczki i zawodnicy, 
urodzeni od 1.01.2004 do 31.12.2005.  
Turniej singlowy - prawo gry mają wszystkie sklasyfikowane kadetki oraz wszyscy sklasyfikowani 
kadeci na dolnośląskich  listach rankingowych po III GPP/WTK.  
Turniej deblowy – prawo gry mają wyłącznie uczestnicy turnieju singlowego.   
Limity bezpośrednie do MP Juniorów mają: Anna Węgrzyn, Katarzyna Węgrzyn, Zuzanna Gaworska, 
Elżbieta Kwiatkowska, Milena Chrabąszcz, Julia Girulska,  Jakub Matkowski i Norbert Wojtyła.    
Limity bezpośrednie do MP Kadetów (OOM) mają: Aleksandra Wiśniewska, Julia Furman, Paula 
Krysińska, Zuzanna Gałka,  Karolina Podyma, Aleksandra Satława, Stanisław Wnęk i Piotr Klimek.    

  



 

 
DOLNOŚLĄSKI  OKRĘGOWY  ZWIĄZEK  TENISA  STOŁOWEGO 

we Wrocławiu 
 

******************************************************************** 
 

Opracował: Władysław Chrabąszcz                                                                            2019-04-01 14:44 

 

4.              System rozgrywania Indywidualnych Mistrzostw Dolnego Śląska juniorów i kadetów  
Turniej indywidualny jest przeprowadzany dwuetapowo: 
-  I etap, w którym od startu zwolnieni są zawodnicy, posiadający bezpośredni limit do Mistrzostw Polski 
juniorów i kadetów, rozgrywa się do wyłonienia dwóch reprezentantów do  Mistrzostw Polski juniorów i  
kadetów (pierwsza ósemka gra „od tyłu” turniej o 2 miejsce) oraz wyłonienia dalszych miejsc 
niezbędnych do uzupełnienia składu wymaganej liczby ćwierćfinalistów. Partie rozgrywane są do 3 
wygranych setów.  
-  II etap, z udziałem najlepszej ósemki (z I etapu oraz z limitami bezpośrednimi), pucharowo do 
wyłonienia mistrza województwa.  
Pojedynki w tym etapie są także rozgrywane do 3 wygranych setów. 
Turniej deblowy i mikstowy – czysty puchar i gry do 3 wygranych setów. 

W grach pojedynczych zawodniczki i zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych są 
rozstawiani zgodnie z aktualną Dolnośląską listą rankingową  po III GPP/WTK juniorek i juniorów oraz 
kadetek i kadetów 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 

 
5.              Zgłoszenia do turnieju  

Zgłoszenia wraz z wpisowym do zawodów  przyjmowane będą na 30 minut przed rozpoczęciem 
właściwej kategorii wiekowej przez Przedstawiciela DOZTS Wrocław: 

- łącznie za single, deble oraz miksty kadetek i kadetów po 16 złotych, 
- łącznie za single, deble oraz miksty juniorek i juniorów po 16 złotych. 

 
6.              Zmiany w programie Mistrzostw Dolnego Śląska 

W przypadku niższej frekwencji w mistrzostwach Sędzia Główny upoważniony jest do dokonania zmian 
w programie, przystosowując go do liczby zgłoszonych uczestników.  

  
 
                                                                                            Przewodniczący  
                                                                                         Wydziału Rozgrywek 
                     DOZTS Wrocław 
 
                                                                                             Andrzej Moczko       
 
   


