
  
 

MISTRZOSTWA KRAJOWEGO 
ZRZESZENIA LZS 
w tenisie stołowym   

BRZEG  DOLNY    14-16.06.2019 

 
 

    
 

Program minutowy 
Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w Tenisie Stołowym 

Brzeg Dolny  14-16  czerwca 2019 
 
  
Piątek 14.06.2019 
 

Od godziny 15.00 czynne będzie Biuro zawodów 
21.00 – odprawa techniczna w KHS „Rokita” w Brzegu Dolnym sala nr 16 
 
Sobota 15.06.2019 – 12 stołów 
 

9.00 –  uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS 
9.30 –  I runda juniorów (12 meczów) 
9.55 –  I runda młodziczek (10 meczów), I runda juniorów (2 mecze) 
10.20 –  I runda młodzików (9 meczów), I runda juniorek (3 mecze) 
10.45 –  I runda młodzieżowców (8 meczów), młodzicy 3-32 (2 mecze), młodziczki 3-32 (1 mecz) 
11.10 –  I runda kadetek (5 meczów), I runda kadetów (6 meczów) 
11.35 -   II runda juniorów (8 meczów), II runda juniorek (4 mecze) 
12.00 –  II  runda juniorek (4 mecze), II runda młodzików (8 meczów) 
12.25 -  II runda młodziczek (8 meczów), II runda młodzieżowców (4 mecze) 
12.50 –  II runda młodzieżowców (4 mecze), I runda młodzieżówek (8 meczów) 
13.15 –  II runda kadetów (8 meczów), II runda kadetek (4 gry),  
13.40 –  II runda kadetek (4 mecze), juniorzy 3-32 (6 meczów) 
14.05 –  15.00 – przerwa obiadowa 
15.00 –  juniorzy 3-24 (8 meczów), młodzicy 3-24 (4 mecze) 
15.25 –  młodzicy 3-24 (4 mecze), młodziczki 3-24 (8 meczów) 
15.50 –  młodzieżowcy 3-24 (8 meczów), juniorki 3-24 (3 mecze) 
16.25 –  kadeci 3-24 (6 meczów), kadetki 3-24 (5 meczów) 
16.50 –  ćwierćfinał juniorów (4 mecze), ćwierćfinał juniorek (4 mecze) ćwierćfinał młodzików (4 

mecze) 
17.20 –  ćwierćfinał młodziczek (4 mecze), ćwierćfinał młodzieżowców (4 mecze) ćwierćfinał 

młodzieżówek (4 mecze) 
17.50 –  ćwierćfinał kadetów (4 mecze), ćwierćfinał kadetek (4 mecze), juniorzy 3-16 (4 mecze) 
18.20 –  juniorki 3-16  (4 mecze), młodzicy 3-16 (4 mecze), młodziczki 3-16 (4 mecze) 
18.45  -  młodzieżowcy 3-16 (4 mecze), młodzieżówki 3-16 (4 mecze), kadeci 3-16 (4 mecze) 
19.10  -  kadetki 3-16 (4 mecze) 
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Niedziela 16.06.2019 – 12 stołów 
 

9.30 –  juniorzy 3-12 (4 mecze), juniorki 3-12 (4 mecze), młodzicy 3-12 (4 mecze) 
10.00 -  młodziczki 3-12 (4 mecze), młodzieżowcy 3-12 (4 mecze), młodzieżówki 3-12 (4 mecze),  
10.30 –  kadeci 3-12 (4 gry),  kadetki 3-12 (4 gry), półfinał juniorów (2 mecze), półfinał juniorek (2 

mecze) 
11.00 –  półfinał młodzików (2 mecze), półfinał młodziczek (2 mecze), półfinał młodzieżowców (2 

gry), półfinał młodzieżówek (2 mecze), półfinał kadetów (2 mecze), półfinał kadetek (2 
gry), 

11.30 –  juniorzy 3-8 (2 gry), juniorki 3-8 (2 gry), młodzicy 3-8 (2 gry), młodziczki 3-8 (2 gry), 
młodzieżowcy 3-8 (2 gry),  młodzieżówki 3-8 (2 gry)  

 12.00 -  kadeci 3-8 (2 gry),  kadetki 3-8 (2 gry), juniorzy 3-6 (2 gry juniorki 3-6 (2 gry), młodzicy 3-6 
(2 gry), młodziczki 3-8 (2 gry)  

12.30 -  młodzieżowcy 3-6 (2 gry),  młodzieżówki 3-6 (2 gry), kadeci 3-6 (2 gry),  kadetki 3-6 (2 gry), 
 półfinał kadetów (2 gry), półfinał młodzieżowców (2 gry), półfinał juniorów (2 gry) 
13.10 –  juniorzy 3-4 (1 gra), juniorki 3-4 (1 gra), młodzicy 3-4 (1 gra), młodziczki 3-4 (1 gra),  

młodzieżowcy 3-4 (1 gra),  młodzieżówki 3-4 (1 gra), kadeci 3-4 (1 gra),  kadetki 3-4 (1 gra)  
13.50 –  finał juniorów (1 gra), finał juniorek (1 gra), finał młodzików (1 gra), finał młodziczek (1 

gra), finał młodzieżowców (1 gra), finał młodzieżówek (1 gra), finał kadetów (1 gra),  
 finał kadetek (1 gra) 
około 15.00 ceremonia nagradzania medalistów    
 
                                  
Pory posiłków w Restauracji „Wilcza 8”: 
Kolacja 14.06.2019 – godziny 18.30 – 21.30  
Śniadanie 15.06.2019 – godziny 7.00 – 9.30 
Obiad 15.06.2019 – godziny 13.00 – 15.30 
Kolacja 15.06.2019 – godziny 18.30 – 20.30 
Śniadanie 16.06.2019 – godziny 7.00 – 9.30 
Obiad 16.06.2019 – godziny 13.00 -16.00    
                                                               

za 
 Krajowe Zrzeszenie 

                                                                                                 Ludowe Zespoły Sportowe 
      
     Jerzy Józef  Jan Wieczorek 


