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KOMUNIKAT WYDZIAŁU ROZGRYWEK DOZTS 
nr   8 / 2019/2020 

w sprawie organizacji  
wojewódzkich eliminacji do Indywidualnych i Drużynowych 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski 
 

Miejsce i termin 
W dniu 30.08.2020 (niedziela) od godziny 10.00 w Sali Sportowej przy ulicy Głównej 20 w 

Głosce rozegrane zostaną Wojewódzkie eliminacje do Indywidualnych i Drużynowych 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski.  

Uprawnienia do gry 
Prawo startu w turnieju indywidualnym mają zawodnicy i zawodniczki, urodzeni w latach 

1999, 2000 i 2001, oprócz będących w limicie 32 najlepszych młodzieżowców (Katarzyna Węgrzyn, Anna 
Węgrzyn, Julia Szymczak, Mikołaj Grzębka i Norbert Wojtyła) do Młodzieżowych Mistrzostw Polski z krajowej 
listy seniorów po III GPP/WTK. 

  

Limity drużyn do DMMP z listy PZTS: AZS UE Wrocław (K.Węgrzyn, A.Węgrzyn) i Dolnośląskie 
(J.Szymczak, N.Matwiszyn).  

Wszyscy zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać licencje okresowe PZTS na sezon 
2019/2020 oraz aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego, 
poświadczone w książeczce/karcie zdrowia zawodnika. 

 

Turniej indywidualny – rozpoczęcie godzina 10.00 
Zawodniczki i zawodnicy są rozstawiani zgodnie z aktualnym rankingiem młodzieżowców, 

opracowanym na podstawie Wojewódzkiego rankingu seniorów. Dodatkowo obowiązuje zasada, że 
zawodnicy/zawodniczki z tego samego klubu, zajmujący miejsca w pierwszej szesnastce, powinni być 
rozstawiani jak najdalej od siebie w ramach danego przedziału, a zawodnicy/zawodniczki z tego 
samego klubu, zajmujący dalsze pozycje, nie mogą się spotkać w pierwszej grze.  

System turnieju: pucharowy z turniejem pocieszenia o 2 miejsce od tyłu, w celu wyłonienia 
dwójki zawodniczek i zawodników, którzy tym samym uzyskują prawo gry w Indywidualnych 
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski.  Wszystkie gry są rozgrywane do 3 wygranych setów.  

 

Turniej drużynowy – przewidywane rozpoczęcie godzina 12.30 
 Drużyna składa się z 2-4 zawodniczek lub zawodników z tego samego klubu lub jako 
reprezentacja województwa w określonych wyżej rocznikach. Rozstawienie drużyn na podstawie 
sumy punktów dwóch najlepszych zawodniczek lub zawodników z dolnośląskiego rankingu po III 
GPP/WTK.  Mecz składa się 3-5 gier rozgrywanych kolejno według poniższego układu, a mecz 
kończy się z chwilą uzyskania przez jedną z drużyn 3 zwycięstw (gry do 3 wygranych setów):   
1. gra A-X   2. gra B-Y  3. gra deblowa,  4. gra A-Y   5. gra B-X. 
Gra podwójna dowolna.  
System turnieju pucharowy z wyłonieniem najlepszej drużyny, który uzyskuje prawo gry w turnieju 
drużynowym Młodzieżowych  Mistrzostw Polski .  

 

Zgłoszenia i wpisowe (12 złotych) do turnieju indywidualnego przyjmowane będą na 30 minut 
przed rozpoczęciem gier. 
Uwaga ! Ostateczną decyzję  w sprawie zgłoszenia dolnośląskich drużyn do DMMP podejmie 
Zarząd DOZTS. 

  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 trenerami, są zobowiązane do posiadania osłon twarzy i nosa. Osoby 
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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 trenerzy i sędziowie stosowali osłony twarzy i nosa.  
 

            Przewodniczący  
Wydziału Rozgrywek DOZTS 
 
          Andrzej Moczko 


