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Wrocław, 6 czerwca 2021 
Komunikat DOZTS Wrocław  

nr 13 /2020/2021 
INDYWIDUALNE   MISTRZOSTWA  DOLNEGO  ŚLĄSKA 

SKRZATÓW na  rok 2021 
 

 
1              Miejsce mistrzostw 

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

2              Program 
Sobota – 19.06.2021   

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   
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 2012 i młodsi, mający licencje okresowe na sezon 2020/2021 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.  

 

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 
 Turniej będzie się odbywał w rygorze sanitarnym, w związku z pandemią COVID 19. Uprasza się, aby 

zawodniczkom i zawodnikom towarzyszyła minimalna liczba osób. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek, przy 
wejściu na salę, odkażać ręce. Wszystkie osoby towarzyszące zawodniczkom i zawodnikom muszą zasłaniać 
usta i nos oraz zachować wymaganą odległość od innych osób. Zawodnicy koniecznie muszą mieć wypełniony 
Kwestionariusz sanitarny uczestnika zawodów, który w dniu zawodów należy przekazać sędziemu 
głównemu.                                                         

 
                                                                                                                          Prezes                                                                             

                                                                                               Dolnośląskiego Okręgowego   
                                                             Związku Tenisa Stołowego                                                                                                           

                                                                                                                      

             Kamil Skrzypczak    
 


