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nr 13 /2019/2020 
INDYWIDUALNE   MISTRZOSTWA  DOLNEGO  ŚLĄSKA 

SKRZATÓW na  rok 2020 
 

 
1              Miejsce mistrzostw 

Hala imienia Andrzeja Grubby przy ulicy Wilczej nr 8 w Brzegu Dolnym 
 

2              Program 
Niedziela – 24.10.2020   

10.00    -    rozstawienie turnieju indywidualnego skrzatów i skrzatek 
10.15   -     uroczyste otwarcie mistrzostw    
10.30    -    turniej pucharowy z turniejem pocieszenia o 3 miejsce i zapewnieniem minimum jednej gry na      
                   dalszych miejscach   
                  Polski oraz uzupełnienia składu ćwierćfinalistów 
 ok. 13.00   -   zakończenie turnieju i wręczenie medali i nagród 
  

3              Uczestnictwo 
W Indywidualnych Mistrzostwach Dolnego Śląska Skrzatów mogą startować zawodniczki i zawodnicy, 

urodzeni w roku 2011 i młodsi, mający licencje okresowe na sezon 2019/2020 oraz bez licencji i posiadający 
aktualne badania lekarskie.  

Rozgrywany jest tylko turniej indywidualny, a prawo gry mają wszystkie sklasyfikowane skrzatki oraz 
wszyscy sklasyfikowani skrzaci na dolnośląskich listach rankingowych po II Wojewódzkim Turnieju Skrzatów.  

Decyzją Zarządu DOZTS, z uwagi na to, że nie został rozegrany III Wojewódzki Turniej Skrzatów, do startu 
w mistrzostwach zostają dopuszczeni także skrzaci i skrzatki, którzy nie są sklasyfikowani na dolnośląskich 
listach rankingowych. 

 

4.              System rozgrywania Indywidualnych Mistrzostw Dolnego Śląska Żaków  
Turniej indywidualny jest przeprowadzany systemem pucharowym z turniejem pocieszenia o trzecie miejsce 

i zapewnieniem jeszcze jedne gry w przedziałach poza ósemka  
 

5.              Zgłoszenia do turnieju  
Zgłoszenia wraz z wpisowym  (10 złotych) do zawodów  będą przyjmowane przez Przedstawiciela DOZTS 

Wrocław na 30 minut przed rozpoczęciem gier. 
 

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.  
 

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 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 trenerzy i sędziowie stosowali osłony twarzy i nosa.  
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