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nr 3 /2020/2021 

w sprawie organizacji 
II Wojewódzkiego Turnieju Kwalifikacyjnego Seniorów 

 
1.     I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Seniorów 

W dniu 3.01.2021 (niedziela) o godzinie 10.30 w Hali imienia Andrzeja Grubby przy ulicy Wilczej 8 w 
Brzegu Dolnym rozegrany zostanie II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Seniorów. 
Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy, niezależnie od wieku, reprezentujący odpowiedni poziom sportowy, 
oprócz mających imienny limit do II Grand Prix Polski Seniorów za miejsca 1-16 na ogólnopolskiej liście rankin-
gowej seniorów/seniorek po I GPP/WTK sezonu 2020/2021 (Natalia Bajor, Anna Węgrzyn, Katarzyna Węgrzyn, Julia 
Szymczyk i Michał Bańkosz).  
Wszyscy zawodnicy i zawodniczki muszą posiadać licencje okresowe PZTS na sezon 2020/2021, a zawodnicy w 
wieku do 23 lat oraz członkowie kadry narodowej są zobowiązani do posiadania aktualnego orzeczenia lekar-
skiego o zdolności do uprawiania tenisa stołowego, zgodnie z pkt. III.2.a i b Regulaminu Rozgrywek Indywidual-
nych DOZTS. 
W przypadku zawodniczek i zawodników w wieku powyżej 23 lat (z wyjątkiem członków kadry narodowej), wy-
maga się złożenia pisemnego oświadczenia, przed rozpoczęciem zawodów, o uczestniczeniu w zawodach na wła-
sną odpowiedzialność, z pkt. III.2.c Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych DOZTS.. 
Zawodniczki i zawodnicy są rozstawiani w turnieju zgodnie z aktualną wojewódzką listą rankingową seniorek i 
seniorów z zastrzeżeniem, że w turnieju pucharowym zawodnicy/czki z tego samego klubu nie mogą się spotkać 
w I rundzie. 
Turniej rozgrywany jest systemem pucharowym do wyłonienia zwycięzcy, który bezpośrednio kwalifikuje się do 
GPP. Dodatkowo rozgrywa się turniej pocieszenia o miejsca 17-20 oraz jedną rundę w przedziale 9-16. Jeżeli 
liczba zawodników/czek jest mniejsza niż 32 rozgrywa się turniej pocieszenia o miejsca 9-12.  
Zawodnicy/czki, którzy startowali w WTK Seniorów (oprócz zwycięzcy) maja prawo gry w turnieju eliminacyj-
nym do GPP.  
Zgłoszenia i wpisowe (12 złotych) do turnieju przyjmowane będą przed rozpoczęciem gier. 
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