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Wrocław, 20 sierpnia 2020 
 

Komunikat DOZTS Wrocław  
nr 10 /2019/2020 

DRUŻYNOWE  MISTRZOSTWA  DOLNEGO  ŚLĄSKA 
MŁODZIKÓW,  KADETÓW  i  JUNIORÓW 

na rok 2020 
 

 1.         Miejsce turnieju  
           Hala imienia Andrzeja Grubby przy ulicy Wilczej 8 w Brzegu Dolnym. 
 

2.         Program turnieju 
Sobota – 19.09.2020 

10.00         -         rozstawienie drużyn do turnieju młodziczek i młodzików 
10.15         -         uroczyste otwarcie mistrzostw 
10.30         -         turniej drużynowy młodziczek i młodzików 
11.30         -         rozstawienie drużyn do turnieju kadetek i kadetów 
12.00         -         turniej drużynowy kadetek i kadetów 
13.00         -         rozstawienie drużyn do turnieju juniorek i juniorów 
13.30         -         turniej drużynowy juniorek i juniorów 
ok. 18.30   -         zakończenie mistrzostw 
Uwaga !   Sędzia Główny ma prawo do decyzji o rozgrywaniu meczu na więcej niż jednym stole.  

 

3.         Uczestnictwo 
Prawo do gry mają tylko wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, mający licencje okresowe na sezon 
2019/2020 oraz aktualne badania lekarskie, z województwa Dolnośląskiego według kryteriów jak niżej (tylko 
w swoich kategoriach wiekowych): 
-  młodziczki i młodzicy, urodzeni od 1 stycznia 2007 i młodsi.   
drużyna składa się z 2-4 młodziczek i młodzików, a jeden klub może wystawić maksymalnie 5 drużyn. 
-  kadetki i kadeci, urodzeni od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2006  
drużyna składa się z 2-4 kadetek lub kadetów, a jeden klub może wystawić maksymalnie 3 drużyny. 
-  juniorki i juniorzy, urodzeni od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2004 
drużyna składa się z 2-4 juniorek oraz  3-5  juniorów, a jeden klub może wystawić maksymalnie po 3 drużyny. 

 

4.         System turnieju  
System rozgrywania DMDŚ - pucharowy z grami, pozwalającymi wyłonić najlepszą drużynę (oprócz 
mających bezpośredni limit do DMP) do Drużynowych Mistrzostw Polski.  
Drużyny rozstawia się zgodnie z sumą punktów zawodników (juniorzy - trzech, juniorki, kadeci(tki) i 
młodzicy(czki) - dwóch).  
Limity bezpośrednie do Drużynowych Mistrzostw Polski (pierwsze 8 drużyn z krajowego rankingu drużyn) 
mają: 
juniorki:  6. MKS Rokita Brzeg Dolny, 7. KU AZS UE Wrocław  
juniorzy: brak limitów 
kadetki:   3. UKS MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie,  8. KU AZS UE Wrocław 
kadeci:   brak limitów 
młodziczki: brak limitów 
młodzicy: 2. KU AZS UE Wrocław 
We wszystkich kategoriach awans do Drużynowych Mistrzostw Polski uzyskuje najlepsza drużyna, z 
wyłączeniem zespołów mających bezpośredni limit do DMP  

 

5.          Zgłoszenia do turnieju  
Zgłoszenia wraz z wpisowym do zawodów  przyjmowane będą na 30 minut przed rozpoczęciem właściwej 

kategorii wiekowej przez Sędziego Głównego i Przedstawiciela DOZTS Wrocław: 
-  drużyny juniorek i juniorów oraz kadetów i kadetek  po 16 złotych  
-  drużyny młodziczek i młodzików po 12 złotych   
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6.          Zmiany w programie mistrzostw  
Sędzia Główny ma prawo dokonać zmian w programie, przystosowując go do ilości zgłoszonych drużyn. 

  
7.  Obostrzenia epidemiczne 
 Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ograniczeń epidemicznych w związku z pandemią 

koronawirusa. Apeluje się o maksymalne ograniczenie liczby osób towarzyszących zawodnikom. Osoby, nie 
będące zawodnikami i trenerami, są zobowiązane do przebywania tylko na trybunach i posiadania osłon 
twarzy i nosa. Osoby wchodzące do Hali mają obowiązek zdezynfekowania rąk. Zalecane jest, aby 
zawodniczki i zawodnicy, którzy w danej chwili nie biorą udziału w grze, przebywali na trybunach z 
zachowaniem wymaganych odległości. Wskazane jest, aby sędziowie stosowali osłony twarzy i nosa.  

                                                        
  Przewodniczący  

                                                                                         Wydziału Rozgrywek  
                                                                                            DOZTS Wrocław 
 
                                                                                              Andrzej Moczko   


