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Komunikat  DOZTS Wrocław  nr  5  /2020/2021 
 

Terminarz rozgrywek II ligi kobiet sezonu 2020/2021 
Grupa Dolnośląska 

 
Do rozgrywek II ligi kobiet sezonu 2020/2021 z Dolnego Śląska zgłosiły się cztery drużyny: KU AZS UE 

III Wrocław, MKS Wolavia Wołów, MKS Rokita Brzeg Dolny i UKS Lider Milicz, które rozegrają turniej 
„każdy z każdym” w celu wyłonienia dwóch drużyn do rozgrywek strefowych oraz ustalenia kolejności dolno-
śląskich zespołów do turnieju strefowego. 

Rozegranie dolnośląskiego finału zaplanowane jest na niedzielę 28 lutego 2021 od godziny 11.00, gospoda-
rzem – decyzją Prezesa DOZTS, wobec braku zgłoszenia innych organizatorów - tego turnieju będzie UKS 
Milicz, a turniej zostanie rozegrany w Miliczu, w Hali Sportowej przy ulicy Armii Krajowej 7. 

 

Harmonogram rozgrywania meczów w turnieju jest następujący:   
1. seria  - godzina 11.00 
Mecz 1   Wolavia Wołów – Lider Milicz,                                                      2kd1 
Mecz 2   Rokita – AZS UE III Wrocław,                                                       2kd2 
2. seria  - godzina 12.30 
Mecz 3   zwycięzca meczu 1 – pokonany w meczu 2,                                   2kd3 
Mecz 4   zwycięzca meczu 2 – pokonany w meczu 1,                                   2kd4 
3. seria  - godzina 15.00 
Mecz 5   drużyna A – drużyna B, które jeszcze nie grały ze sobą,                2kd5 
Mecz 6  drużyna C – drużyna D, które jeszcze nie grały ze sobą.                 2kd6 
 

1. W turnieju, w każdej serii rozgrywa się równocześnie dwa mecze, a gry każdego meczu toczą się równocze-
śnie na czterech stołach. Rozgrywa się wszystkie mecze, zgodnie z protokołem jak w II lidze mężczyzn. 

2. Dwie pierwsze drużyny z tego turnieju kwalifikują się do rozgrywek strefowych. 
3. Mecze w turnieju prowadzić będą osoby wyznaczone przez gospodarza.    
4. Wpisowe do rozgrywek II ligi, w kwocie 50 złotych, należy wpłacić (o ile tego nie dokonano wcześniej) w 

terminie do 25.02.2021 na konto: 81 1600 1462 1887 0265 4000 0001 (Bank BNP Paribas) z dopiskiem 
"DOZTS wpisowe do rozgrywek II ligi kobiet".   

5. 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 (o ile proto-
kół z meczu zostanie wysłany z później).  

6. Wszelkie zmiany w terminarzu rozgrywek muszą być uzgodnione z Prezesem DOZTS Kamilem Skrzypcza-
kiem; telefon 721-298-297, e-mail: dolnoslaski@pzts.pl .   
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