
 

 
DOLNOŚLĄSKI  OKRĘGOWY  ZWIĄZEK  TENISA  STOŁOWEGO 

we Wrocławiu 
 

******************************************************************** 
 

Opracował: Władysław Chrabąszcz                                                              2021-03-22 16:14 

Wrocław, 18 marca 2021 
 

Komunikat  DOZTS Wrocław  nr      /2020/2021 
 

Terminarz strefowego turnieju II ligi kobiet sezonu 2020/2021 
 

Faza półfinałowa       
28.03.2021 (niedziela) godzina 14.30  
                                                                                                              Nr protokółu 

Półfinał 1 MKS Rokita Brzeg Dolny - ULKS Pełcz Górki Noteckie        2ks1 
Półfinał 2 ZKS Zielona Góra – MKS Wolavia Wołów  lny                                    2ks2 
 

Faza finałowa 
28.03.2021 (niedziela) godzina 16.00  

o 1 miejsce  zwycięzca z półfinału 2 - zwycięzca z półfinału 1                           2ks3 
o 3 miejsce przegrany z półfinału 1 – przegrany półfinału 2                            2ks4 
 

 
1. Miejscem rozgrywania turnieju będzie Hala imienia Andrzeja Grubby przy ulicy Wilczej 8 w Brzegu 

Dolnym.                 
2.  Obydwa mecze półfinałowe oraz finałowe będą rozgrywane równolegle na czterech stołach. 
3.  Turniej zostanie rozegrany w dniu 28 marca 2021 (po II WTK Żaków), godziny rozpoczęcia meczów: 

półfinały - 14.30, finał i o 3 miejsce – 16.00 
4.  Trzecie drużyna z Lubuskiego (ULKS Pełcz II Górki Noteckie) i Dolnośląskiego (KU AZS UE III Wro-

cław) zajmą miejsca 5-6, a czwarta dolnośląska (UKS Lider Milicz) uplasuje się na siódmej pozycji w 
rozgrywkach II ligi kobiet grupy VIII dolnośląsko-lubuskiej.   

5.  Drużyna składa się z dwóch par zawodniczek, a w meczu rozgrywa się wszystkie 10 gier. Nie stosuje się 
rankingu.  

6 Drużyna, która, przy remisie 5:5, będzie miała lepszy bilans setów lub piłeczek zostanie zwycięzcą w 
meczu i awansuje do kolejnej rundy lub zajmie wyższe miejsce. 

7  Gospodarz spotkania zobowiązany jest przesłać jak najszybciej zeskanowany protokół z meczu wyłącz-
nie na adres elektroniczny wladyalaw.chrabaszcz@dozts.pl  oraz przekazać telefonicznie wynik meczu 
najpóźniej 3 godziny po zakończeniu meczu na numer telefonu 693-724-037 (o ile protokół będzie prze-
słany znacznie później). 

7. Wszelkie zmiany w terminarzu rozgrywek muszą być uzgodnione z Prezesem Dolnośląskiego Związku 
Tenisa Stołowego Kamilem Skrzypczakiem (tel. 721-298-297, e-mail:  dolnoslaski@pzts.pl ).  

8. Istnieje możliwość przeglądania aktualnych wyników i tabel w rozgrywkach ligowych na stronie interne-
towej:  http://www.dozts.pl (zakładka "rozgrywki drużynowe"). 

 
 
 
 Prezes 

    Dolnośląskiego Okręgowego Związku 
    Tenisa Stołowego 

 
Kamil Skrzypczak 

 
 
Otrzymują: zainteresowane kluby Województwa Dolnośląskiego i lubuskiego 
              
 


