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Komunikat  DOZTS Wrocław  nr    /2019/2020 
 

Terminarz rozgrywek II ligi kobiet sezonu 2019/2020 
Grupa Dolnośląska 

 
Do rozgrywek II ligi kobiet sezonu 2019/2020 z Dolnego Śląska zgłosiły się trzy drużyny: MLKS UKS 

Śnieżnik Stronie Śląskie-Lądek Zdrój, MKS Rokita Brzeg Dolny i MKS Wolavia Wołów, które rozegrają tur-
niej „każdy z każdym” w celu wyłonienia dwóch drużyn oraz ustalenia kolejności dolnośląskich zespołów do 
turnieju rozgrywek strefowych. 

  

Harmonogram gier uzależniony od wyboru gospodarza turnieju jest następujący:   
1. mecz  - Wolavia Wołów – Rokita Brzeg Dolny - godzina 12.00 
2. mecz  - Rokita Brzeg Dolny – Śnieżnik Stronie Śląskie - godzina 13.30 
3. mecz  - Wolavia Wołow – Śnieżnik Stronie Ślaskie - godzina 15.00 

1. W drużynowym meczu rozgrywa się wszystkie gry na czterech stołach, a toczy się on tym samym systemem 
jak w II lidze mężczyzn. 

2. Dwie pierwsze drużyny kwalifikują się do półfinału rozgrywek strefowych. 
3. Rozegranie dolnośląskiego finału zaplanowane jest na niedzielę 8 marca 2020 od godziny 12.00, a gospo-

darzem – decyzją Wydziału Rozgrywek - tego turnieju będzie w Wołowie, w Sali OSiR-u przy ulicy Trzeb-
nickiej 6. 

4. Mecze w turnieju prowadzić będą osoby wyznaczone przez gospodarza.    
5. Wpisowe do rozgrywek II ligi, w kwocie 130 złotych, należy wpłacić (o ile tego nie dokonano wcześniej) w 

terminie do 29.02.2020 na konto: 81 1600 1462 1887 0265 4000 0001 (Bank BNP Paribas) z dopiskiem 
"DOZTS wpisowe do rozgrywek II ligi kobiet".  

6. Gospodarz spotkania zobowiązany jest przesłać protokóły z meczów w terminie 48 godzin (zeskanowany - 
pocztą elektroniczną) na adres pocztowy: e-mail: wladyslaw.chrabaszcz@dozts.pl  oraz przekazać telefo-
nicznie wyniki meczów najpóźniej 3 godziny po zakończeniu meczu na telefon nr 693-724-037 lub na stro-
nę internetową DOZTS (o ile protokół z meczu zostanie wysłany z opóźnieniem).  

7. Wszelkie zmiany w terminarzu rozgrywek muszą być uzgodnione z Przewodniczącym Wydziału Rozgrywek 
DOZTS Andrzejem Moczko; telefon 695-190-064, e-mail: andrzej.moczko@pwr.wroc.pl  .   
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