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REGULAMIN 
ROZGRYWEK INDYWIDUALNYCH  

NA DOLNYM ŚLĄSKU  
na sezon 2021/2022 

 
 

I     Cel i nadzór nad rozgrywkami  
1.  Regulamin rozgrywek indywidualnych reguluje sposób przeprowadzania Indywidualnych i Drużynowych 

Mistrzostw Dolnego Śląska (IMDŚ i DMDŚ) wraz z eliminacjami do mistrzostw Polski oraz 
Wojewódzkich Turniejów Kwalifikacyjnych (WTK).  

2.  Celem Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Dolnego Śląska jest wyłonienie medalistów oraz wraz 
w eliminacjami wyłonienie reprezentantów województwa do Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw 
Polski (IMP i DMP) w poszczególnych kategoriach wiekowych, a celem Wojewódzkich Turniejów 
Kwalifikacyjnych jest wyłonienie reprezentantów województwa do ogólnopolskich turniejów cyklu 
Grand Prix Polski (GPP). Celem rozgrywania Wojewódzkich Turniejów Skrzatów (WTS) jest stworzenie 
możliwości szybszego rozwoju dla najmłodszych zawodniczek i zawodników.   

3.  W oparciu o wyniki, uzyskane w czasie turniejów WTK i GPP oraz IMDŚ i IMP, opracowywane są 
ogólnopolskie i dolnośląskie listy rankingowe seniorów, juniorów, kadetów, młodzików i żaków.   

4.  Poprzez IMDŚ i WTK prowadzona jest dalsza popularyzacja tenisa stołowego oraz realizowany stały 
wzrost poziomu sportowego zawodników przez realizację planu szkoleniowego.  

5.  Całokształtem spraw związanych z przeprowadzaniem Indywidualnych (IMDŚ) i Drużynowych 
Mistrzostw Dolnego Śląska (DMDŚ) oraz Wojewódzkich Turniejów Kwalifikacyjnych (WTK) kieruje 
Przewodniczący Wydziału Rozgrywek DOZTS Wrocław.  

 

II    Konkurencje rozgrywkowe  
1. Indywidualne Mistrzostwa Dolnego Śląska rozgrywane są w następujących konkurencjach;  

1.1.  seniorzy i seniorki – gry pojedyncze, podwójne i mieszane  
1.2.  juniorzy i juniorki – gry pojedyncze, podwójne i mieszane  
1.3.  kadeci i kadetki – gry pojedyncze, podwójne i mieszane  
1.4.  młodzicy i młodziczki – gry pojedyncze i podwójne  
1.5.  żacy – gry pojedyncze  
1.6.  skrzaci – gry pojedyncze 
1.7.  weterani – gry pojedyncze i podwójne.  

 

2.  Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne odbywają się w kategoriach seniorów, juniorów, kadetów, 
młodzików oraz żaków i są rozgrywane tylko w grach pojedynczych. W kategorii skrzatów rozgrywa się 
Wojewódzki Turniej Skrzatów (WTS). 

 

3.  Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska odbywają się w kategoriach juniorów, kadetów i młodzików. 
Eliminacje do Drużynowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski rozgrywa się w kategorii młodzieżowca. 

 

4.  Wojewódzkie eliminacje do Indywidualnych Mistrzostw Polski odbywają się w kategorii 
młodzieżowców, juniorów i kadetów.  

 

III  Uczestnictwo w rozgrywkach  
1. Do poszczególnych kategorii wiekowych dopuszcza się zawodników zgodnie z limitem wieku, określonym 

w regulaminie Polskiego Związku Tenisa Stołowego.  
Limity wiekowe obowiązujące w sezonie 2021/2022:  

- skrzaci – urodzeni w 2013 i młodsi 
- żacy – urodzeni w 2011 i młodsi  
- młodzicy – urodzeni w 2009 roku i młodsi  
- kadeci – urodzeni w 2007 i 2008 roku  
- juniorzy – urodzeni w 2003, 2004, 2005, 2006 roku  
- młodzieżowcy – urodzeni w 2000, 2001 i 2002 roku  
- seniorzy – urodzeni w 2002 roku i starsi  
- weterani – urodzeni w 1982 roku i starsi.  
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2. Warunkiem startu w zawodach jest:  
a) Posiadanie - w dniu turnieju indywidualnego lub meczu drużynowego DMDŚ - aktualnej licencji 

okresowej PZTS.  
b)  Zawodniczki i zawodnicy do 23 lat oraz członkowie kadry narodowej uczestniczący w zajęciach 

szkolenia sportowego oraz w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych objętych współzawodnictwem 
sportowym Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz współzawodnictwem Systemu Sportu 
Młodzieżowego nadzorowanym przez Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i 
Turystyki muszą bezwzględnie posiadać i każdorazowo okazać na żądanie sędziego głównego zawodów 
oryginał aktualnego orzeczenia o zdolności do uprawiania tenisa stołowego poświadczone w 
książeczce/karcie zdrowia zawodnika.   

c) Zawodniczki i zawodnicy powyżej 23 lat (z wyjątkiem członków kadry narodowej) uczestniczący w 
rozgrywkach indywidualnych objętych współzawodnictwem sportowym Polskiego Związku Tenisa 
muszą przed rozpoczęciem zawodów złożyć pisemne oświadczenie o uczestniczeniu w zawodach na 
własne ryzyko i odpowiedzialność. 

d)  Brak zaległości finansowych w stosunku do PZTS i DOZTS, wynikających z nałożonych indywidualnych 
kar regulaminowych,  

e)  Spełnienie innych warunków, określonych w szczegółowych regulaminach poszczególnych zawodów,  
f)  Posiadanie przepisowego sprzętu i stroju sportowego,  
g)  W Wojewódzkich Turniejach Kwalifikacyjnych oraz w Mistrzostwach Dolnego Śląska prawo startu mają 

wyłącznie zawodnicy, posiadający polskie obywatelstwo lub kartę Polaka i mający licencje zawodnicze 
PZTS, upoważniające do udziału w rozgrywkach Dolnośląskiego Okręgowego Związku Tenisa 
Stołowego. 

 

3. Prawo startu w Indywidualnych Mistrzostwach Dolnego Śląska mają:  
3.1. seniorki – wszystkie sklasyfikowane, - seniorzy – wszyscy sklasyfikowani,  
3.2. juniorki – wszystkie sklasyfikowane, - juniorzy – wszyscy sklasyfikowani, po odliczeniu kadetów i 

kadetek, młodzików i młodziczek oraz żaków i żaczek  
3.3. kadetki – wszystkie sklasyfikowane, - kadeci – wszyscy sklasyfikowani, po odliczeniu młodzików i 

młodziczek oraz żaków i żaczek  
3.4. młodziczki - wszystkie sklasyfikowane, w tym żaczki - młodzicy – wszyscy sklasyfikowani, w tym 

żacy  
3.5. żaczki – wszystkie sklasyfikowane, - żacy – wszyscy sklasyfikowani, 
3.6. skrzatki – wszystkie zgłoszone, -  skrzaci wszyscy zgłoszeni 

Do indywidualnego rankingu zalicza się tylko punkty za miejsca 1–32., zdobyte w mistrzostwach 
seniorów, juniorów, kadetów, młodzików i żaków.  

3.7. weterani – wszyscy zgłoszeni spełniający kryterium wiekowe.  
 

4.  W grach podwójnych seniorów, juniorów, kadetów i młodzików oraz weteranów grać mogą tylko 
zawodniczki i zawodnicy, uczestniczący w grach indywidualnych w swojej kategorii wiekowej.  

 

5.  W grach mieszanych seniorów, juniorów i kadetów mogą grać tylko zawodniczki i zawodnicy, 
uczestniczący w grze pojedynczej w swojej kategorii wiekowej.  

 

6. W Wojewódzkich Turniejach Kwalifikacyjnych prawo do gry mają:  
6.1 seniorzy i seniorki – wszyscy zgłoszeni, reprezentujący odpowiedni poziom sportowy, oprócz 

zawodników i zawodniczek, posiadających imienny limit do danego GPP Seniorów za miejsca 1–16 na 
aktualnej ogólnopolskiej liście rankingowej seniorów/seniorek,  

6.2.  juniorzy i juniorki – wszyscy zgłoszeni, reprezentujący odpowiedni poziom sportowy, oprócz 
zawodników i zawodniczek, posiadających imienny limit do danego GPP Juniorów za miejsca 1–32 na 
aktualnej ogólnopolskiej liście rankingowej juniorów/juniorek,  

6.3.  kadeci i kadetki – wszyscy zgłoszeni, reprezentujący odpowiedni poziom sportowy, oprócz 
zawodników i zawodniczek, posiadających imienny limit do danego GPP Kadetów za miejsca 1–32 na 
aktualnej ogólnopolskiej liście rankingowej kadetów/kadetek,  

6.4.  młodzicy i młodziczki – wszyscy zgłoszeni (w tym żacy), reprezentujący odpowiedni poziom 
sportowy, oprócz zawodników i zawodniczek, posiadających imienny limit do danego GPP Młodzików 
za miejsca 1–32 na aktualnej ogólnopolskiej liście rankingowej młodzików/młodziczek,  

6.5  żacy i żaczki – wszyscy zgłoszeni, reprezentujący odpowiedni poziom sportowy, oprócz zawodników i 
zawodniczek, posiadających imienny limit do danego GPP Żaków za miejsca 1–32 na aktualnej 
ogólnopolskiej liście rankingowej żaków/żaczek, 
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6.6  skrzaci i skrzatki – wszyscy zgłoszeni, reprezentujący odpowiedni poziom sportowy. 
 

7. W Drużynowych Mistrzostwach Dolnego Śląska prawo startu mają:  
7.1.  juniorzy/juniorki – wszystkie zgłoszone drużyny, w których nie mogą grać kadeci, młodzicy i żacy,  
7.2.  kadeci/kadetki – wszystkie zgłoszone drużyny, w których nie mogą grać młodzicy i żacy,  
7.3.  młodzicy/młodziczki – wszystkie zgłoszone drużyny (w tym także z udziałem żaków i skrzatów), 

zgodnie z ustalonymi limitami.  
 

8. W wojewódzkich eliminacjach do Indywidualnych Mistrzostw Polski startować mogą zawodnicy i 
zawodniczki, w wieku : 
8.1. młodzieżowca, którzy nie uzyskali limitu z ogólnopolskiej listy rankingowej po 3. GPP Seniorów,  
8.2.  juniora, którzy nie uzyskali limitu z ogólnopolskiej listy rankingowej po 3. GPP Juniorów, 
8.3.  kadeta, którzy nie uzyskali limitu z ogólnopolskiej listy rankingowej po 3. GPP Kadetów. 

 

9.  W wojewódzkich  eliminacjach do Drużynowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski mogą startować 
wszyscy w wieku młodzieżowca, tworząc klubowe drużyny w dwuosobowym składzie. Limit do DMMP 
uzyskuje najlepsza klubowa drużyna, z wyłączeniem zespołu, który ma już limit z listy krajowej. W 
Drużynowych Mistrzostwach Polski Młodzieżowców może startować także dwuosobowa drużyna, jako 
reprezentacja Dolnego Śląska, składająca się z zawodników lub zawodniczek z różnych klubów. Dotyczy 
to przypadku, kiedy nie ma wojewódzkich eliminacji do drużynowych Mistrzostw Polski, a taki zespół 
zgłasza DOZTS.  

 

10. W Wojewódzkich Turniejach Skrzatów mogą startować wszyscy w wieku skrzata, posiadający licencje 
jak i bez licencji.    

 

IV System rozgrywek  
1. Indywidualne Mistrzostwa Dolnego Śląska  
1.1.  Seniorzy 
- gry pojedyncze – system dwuetapowy;  

I etap (eliminacje do IMP) – bez udziału zawodników, mających bezpośredni limit do Mistrzostw Polski, 
którzy tym samym uzyskują prawo gry poczynając od ćwierćfinałów; pozostali uprawnieni zawodnicy grają 
systemem pucharowym (pojedynki do 3 wygranych setów) do wyłonienia zwycięzcy oraz do uzupełnienia 
składu ćwierćfinalistów; zawodnik i zawodniczka, którzy zajmą pierwsze miejsca uzyskują tym samym 
prawo do udziału w mistrzostwach Polski Seniorów.  
II etap (Indywidualne Mistrzostwa Dolnego Śląska) – najlepsza ósemka (ćwierćfinaliści: zawodnicy z 
limitami do MP oraz kolejni czołowi zawodnicy z I etapu) rozgrywa zawody systemem pucharowym do 3 
wygranych setów, bez gry o trzecie miejsce.  
Jeżeli nie ma do IMDŚ zgłoszonych zawodników lub zawodniczek, którzy mają bezpośredni limit do IMP 
Seniorów, wtedy rozgrywa się od razu IMDŚ, a najlepszy zawodnik i najlepsza zawodniczka uzyskują awans 
do IMP. 

 

1.2.  Juniorzy i kadeci 
- eliminacje do Indywidualnych Mistrzostw Polski - bez udziału zawodników, mających bezpośredni limit 
do Mistrzostw Polski; pozostali uprawnieni zawodnicy grają systemem pucharowym (pojedynki do 3 
wygranych setów) do wyłonienia finalistów. Zawodnicy i zawodniczki, którzy zajmą dwa pierwsze miejsca 
(finaliści) uzyskują tym samym prawo do udziału w mistrzostwach Polski w danej kategorii wiekowej.   
- Mistrzostwa Dolnego Śląska (w innym terminie niż eliminacje do MP) 
- gry pojedyncze – z udziałem wszystkich uprawnionych, sklasyfikowanych na listach rankingowych w 
kategorii juniora oraz kadeta. System pucharowy (pojedynki do 3 wygranych setów) bez gry o trzecie 
miejsce. 

1.3  Młodzicy 
- gry pojedyncze – system dwuetapowy;  

I etap (eliminacje do IMP) – bez udziału zawodników, mających bezpośredni limit do Mistrzostw Polski, 
którzy tym samym uzyskują prawo gry poczynając od ćwierćfinałów; pozostali uprawnieni zawodnicy grają 
systemem pucharowym (pojedynki do 3 wygranych setów) do wyłonienia finalistów oraz do uzupełnienia 
składu ćwierćfinalistów; zawodnicy i zawodniczki, którzy zajmą dwa pierwsze miejsca (finaliści) uzyskują 
tym samym prawo do udziału w mistrzostwach Polski w danej kategorii wiekowej.   
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II etap (Indywidualne Mistrzostwa Dolnego Śląska) – najlepsza ósemka (ćwierćfinaliści: zawodnicy z 
limitami do MP oraz kolejni czołowi zawodnicy z I etapu) rozgrywa zawody systemem pucharowym do 3 
wygranych setów, bez gry o trzecie miejsce.  
Jeżeli nie ma zgłoszonych zawodników, którzy mają bezpośredni limit do IMP Młodzików, wtedy rozgrywa 
się od razu IMDŚ, a dwaj najlepsi zawodnicy i dwie najlepsze zawodniczki uzyskują awans do IMP.    

 

1.4.  System rozgrywania gier podwójnych i mieszanych IMDŚ 
1.4.1. Gry podwójne seniorów, juniorów, kadetów, młodzików – system pucharowy rozgrywany do 3 

wygranych setów,  
1.4.2. Gry mieszane seniorów, juniorów i kadetów – system pucharowy rozgrywany do 3 wygranych 

setów.  
 

1.4.3.  Zasady umieszczania zawodników/czek w tabelach turniejowych  
W grach pojedynczych zawodniczki i zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych są rozstawiani 
zgodnie z aktualną wojewódzką listą rankingową, opracowaną dla danej kategorii wiekowej z zastrzeżeniem, 
że zawodnicy z tego samego klubu nie mogą się spotkać w pierwszej rundzie. 
W grach mieszanych i podwójnych poszczególne pary rozstawia się zgodnie z sumą punktów obu 
zawodników/zawodniczek. W przypadku par w grze podwójnej i mieszanej posiadających jednakową liczbę 
punktów o kolejności na listach startowych decyduje największa liczba punktów posiadana przez 
zawodniczkę lub zawodnika (w grze mieszanej – zawodnika) porównywanych par, a w przypadku jej 
równości losowanie przeprowadzane przez Sędziego Głównego zawodów.  
W Mistrzostwach Dolnego Śląska (indywidualnych i drużynowych) rozgrywanych w kategorii juniorów, 
kadetów i młodzików, zawodnicy i zawodniczki mogą grać tylko w swoich kategoriach wiekowych, z 
zastrzeżeniem, że żacy mają prawo do udziału w rozgrywkach młodzików.  
 

1.5.  Żacy  
- gry pojedyncze – system dwuetapowy 
I etap (eliminacje do IMP) – bez udziału zawodników, mających bezpośredni limit do Mistrzostw Polski, 

którzy tym samym uzyskują prawo gry poczynając od ćwierćfinałów; pozostali uprawnieni zawodnicy 
grają systemem pucharowym (pojedynki do 3 wygranych setów) z turniejem pocieszenia o 2. miejsce, w 
którym grają wszyscy, w celu wyłonienia dwójki reprezentantów na mistrzostwa Polski oraz do 
uzupełnienia składu ćwierćfinalistów; zawodnicy/zawodniczki, którzy zajmą pierwsze i drugie miejsce 
uzyskują tym samym prawo do udziału w mistrzostwach Polski. Dodatkowo rozgrywane jest po 
minimum po jednej grze w przedziałach 9-12, 13-16, 17-24, 25-32, itd.. 

II etap (Indywidualne Mistrzostwa Dolnego Śląska) – najlepsza ósemka (ćwierćfinaliści: zawodnicy z 
limitami do MP oraz kolejni czołowi zawodnicy z I etapu) rozgrywa zawody systemem pucharowym do 3 
wygranych setów, bez gry o trzecie miejsce. 

Jeżeli nie ma zgłoszonych zawodników, którzy mają bezpośredni limit do IMP Żaków, wtedy rozgrywa się 
od razu IMDŚ, a dwaj najlepsi zawodnicy i dwie najlepsze zawodniczki uzyskują awans do IMP Żaków.  

 

1.6.  Skrzaci (Wojewódzki Turniej Skrzatów) 
– gry pojedyncze - system pucharowy z turniejem pocieszenia o 3 miejsce oraz zapewnieniem minimum 

jednej dodatkowej gry na dalszych miejscach, wszystkie mecze do 3 wygranych setów.   
 

1.7. Weterani – system grupowo–pucharowy z w kategoriach wiekowych 40, 50, 60, 70 lat i starsi, o ile 
zgłosi się wymagana liczba zawodników, wszystkie gry są rozgrywane do 3 wygranych setów,  
Grupy składają się z 3–4 zawodników, z których do turnieju pucharowego awansuje dwóch najlepszych 
zawodników. W turnieju pucharowym wyłaniane są miejsca 1, 2, 3, 4, 5–8, 9–12, 13–16 i analogicznie 
dalsze miejsca, wynikające z miejsc zajętych w grupach.  
W turnieju indywidualnym i w grach podwójnych rozstawiani są tylko zawodnicy, którzy zajęli cztery 
pierwsze miejsca w poprzednich Mistrzostwach Dolnego Śląska Weteranów.  
Weterani w mistrzostwach Dolnego Śląska rozgrywają dwa turnieje gier podwójnych, z podziałem na 
następujące kategorie wiekowe: 40–59 oraz 60 lat i starsi.  

 

2. Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne  
2.1.  We wszystkich kategoriach wiekowych, wszystkie gry rozgrywa się do 3 wygranych setów,  
2.2.  W kategorii seniorów turniej rozgrywany jest systemem pucharowym do wyłonienia zwycięzcy, który 

bezpośrednio kwalifikuje się do GPP. Dodatkowo rozgrywa się turniej pocieszenia o miejsca 17-20, a w 
turnieju głównym  wyłania się miejsca 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 oraz rozgrywa się  jedną rundę w 



REGULAMIN ROZGRYWEK INDYWIDUALNYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU NA SEZON 2021/2022 
 

                                                                               5 

przedziale 13-16.  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 eliminacyjnym do GPP.  

2.3.  W kategoriach juniorów, kadetów, młodzików i żaków turniej rozgrywa się systemem grupowo- 
pucharowym:  
- etap grupowy – w 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 lub 16 grupach po 3-4 zawodników/czek w zależności od 
ilości zgłoszonych uczestników, zawodnicy/czki grają systemem każdy z każdym , 
Kolejność gier w grupie: I runda 1-3, 2-4, II runda 1-2, 3-4, III runda 1-4, 2-3 (przy trzech zawodników 
odpada pozycja 4). Zawodników do poszczególnych grup wprowadza się metodą „węża”, tj. zgodnie z 
listą startową od pierwszej do ostatniej grupy, z kolei od ostatniej do pierwszej, ponownie od pierwszej 
do ostatniej i znów od ostatniej w kierunku do pierwszej grupy, aż do wyczerpania listy startowej.  
- system pucharowy – dwóch najlepszych zawodników/czek z grupy walczy systemem pucharowym o 
pierwsze miejsce, natomiast zawodnicy/czki z pozycji 3 i 4 z grupy grają systemem pucharowym o 
zwycięstwo w turnieju pocieszenia na tabelach dla 8, 16 lub 32 zawodników. 
Zawodnicy/czki, którzy zajmą pierwsze lub trzecie miejsca, są rozstawiani w tabeli według rankingu 
odpowiednio w turnieju głównym lub pocieszenia, natomiast zawodniczy/czki z pozycji 2 i 4 są 
rozstawiani w tabeli według klucza, uwzględniającego ranking oraz zasadę, że zawodnicy/czki z tej 
samej grupy muszą trafić do różnych połówek tabeli turniejowej.  
Klucz do rozstawienia w tabeli turnieju głównego (od góry tabeli): 
- dla tabeli na 8 zawodników: 1-8, 5-4, 3-6, 7-2,  
- dla tabeli na 16 zawodników: 1-16, 9-8, 5-12, 13-4, 3-14, 11-6, 7-10, 15-2, 
- dla tabeli na 32 zawodników: 1-32, 17-16, 9-24, 25-8, 5-28, 21-12, 13-20, 29-4, 3-30, 19-14, 11-22, 

27-6, 7-26, 23-10, 15-18, 31-2.  
Liczba wypełnionych zawodnikami pozycji w tabeli odpowiada podwojonej ilości grup. Zawodnicy, 
którym przypada wyższy numer od tej liczby mają w pierwszej rundzie „wolny los”.    
Podobne zasady obowiązują przy wprowadzaniu zawodników do turnieju pocieszenia z tym, że numery 
w tabeli są wyższe o podwojoną ilość grup.  
Dodatkowo w turnieju głównym rozgrywa się gry o miejsca do wyłonienia pozycji 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 i 12 oraz jedną rundę gier w przedziałach 13-16 i 17-32. 
Do turniejów GP Polski awansuje bezpośrednio pierwszy zawodnik/czka. Pozostali zawodnicy i 
zawodniczki, uczestniczący w WTK w kategorii juniorów, kadetów, młodzików i żaków, mają prawo 
udziału w turniejach eliminacyjnych do odpowiednich dla ich kategorii wiekowej, turniejów GPP.  

2.3.  Zawodniczki i zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych w WTK są rozstawiani w turnieju 
zgodnie z aktualną wojewódzką listą rankingową, opracowaną dla danej kategorii wiekowej z 
zastrzeżeniem, że w turnieju grupowym w grupie nie może być więcej niż 2 zawodników/czek z tego 
samego klubu oraz w turnieju pucharowym seniorów zawodnicy/czki z tego klubu nie mogą się spotkać 
w I rundzie.   

 

3. Wojewódzki Turniej Skrzatów (WTS)  
WTS rozgrywa się systemem grupowo-pucharowym:  
- etap grupowy – w 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 lub 16 grupach po 3-4 zawodników/czek w zależności od ilości 

zgłoszonych uczestników, zawodnicy/czki grają systemem każdy z każdym , 
Kolejność gier w grupie: I runda 1-3, 2-4, II runda 1-2, 3-4, III runda 1-4, 2-3 (przy trzech zawodnikach 
odpada pozycja 4). 

- system pucharowy – dwóch najlepszych zawodników/czek z grupy walczy systemem pucharowym o 
pierwsze miejsce, natomiast zawodnicy/czki z pozycji 3 i 4 z grupy grają systemem pucharowym o 
zwycięstwo w turnieju pocieszenia na tabelach dla 4, 8, 16 lub 32 zawodników. 
Zawodnicy/czki, którzy zajmą pierwsze lub trzecie miejsca, są rozstawiani w tabeli według rankingu 
odpowiednio w turnieju głównym lub pocieszenia, natomiast zawodniczy/czki z pozycji 2 i 4 są 
rozstawiani w tabeli według klucza, uwzględniającego ranking oraz zasadę, że zawodnicy/czki z tej samej 
grupy muszą trafić do różnych połówek tabeli turniejowej.  Dodatkowo w turnieju głównym rozgrywa się 
gry o miejsca do wyłonienia pozycji 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 oraz jedną rundę gier w przedziałach 13-
16 i 17-32. 

 

4. Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska juniorów, kadetów i młodzików  
a)  System rozgrywania Drużynowych Mistrzostw Dolnego Śląska (DMDŚ) w kategorii juniorów, kadetów i 

młodzików jest systemem pucharowym z grami, pozwalającymi wyłonić najlepsze drużyny dziewcząt i 
chłopców w każdej kategorii wiekowej. Do DMP w kategorii Juniorów/Juniorek, Kadetów/Kadetek i 
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Młodzików/Młodziczek kwalifikują się drużyny, które w DMDŚ zajęły najwyższe miejsca w 
poszczególnych kategoriach wiekowych, z wyłączeniem zespołów, którym przyznano bezpośredni limit 
(po 8 drużyn dziewcząt i chłopców w każdej kategorii wiekowej) na podstawie ogólnopolskiego 
indywidualnego rankingu, opracowanego przez Wydział Rozgrywek PZTS po 3 GPP dla poszczególnych 
kategorii wiekowych. 

b)  Rozstawienie drużyn klubowych następuje na podstawie sumy punktów 2 najlepszych juniorek, kadetów, 
kadetek, młodzików lub młodziczek, występujących w danej drużynie, na podstawie wojewódzkiej listy 
rankingowej, opracowanej dla poszczególnych kategorii wiekowych, po 3 GPP/WTK.  

c)  Rozstawienie drużyn klubowych w kategorii juniorów następuje na podstawie sumy punktów 3 najlepszych 
juniorów, występujących w danej drużynie, na podstawie wojewódzkiej listy rankingowej, opracowanej po 
3 GPP/WTK Juniorów.  

d)  W przypadku drużyn klubowych, posiadających jednakową liczbę punktów o kolejności na listach 
startowych decyduje największa liczba punktów posiadana przez zawodniczkę lub zawodnika 
porównywanych drużyn, a w przypadku jej równości losowanie przeprowadzane przez Sędziego Głównego 
zawodów.  

e)  Do udziału w DMDŚ w kategorii juniorów i kadetów dopuszcza się nie więcej niż 3 drużyny z jednego 
klubu, a w kategorii młodzików – maksymalnie 5 drużyn.  

f)  Jeżeli w DMDŚ uczestniczą zespoły, które mają bezpośredni limit do Drużynowych Mistrzostw Polski, to 
są one rozstawiane na czołowych pozycjach. Natomiast pozostałe drużyny rozstawiane są zgodnie z 
aktualnym rankingiem.  

g)  Obowiązuje następujący klucz rozgrywania meczów drużynowych:  
juniorzy: Drużyna składa się od 3 do 4 zawodników/czek. 
1. A–X, 2. B–Y, 3. C–Z, 4. A–Y, 5. B–X 
juniorki, kadeci, kadetki, młodzicy i młodziczki: Drużyna składa się od 2 do 4 zawodników/czek. 
 1. A–X, 2. B–Y, 3. gra podwójna, 4, A-Y, 5. B–X.  

h)  Wszystkie pojedynki w meczach drużynowych rozgrywa się do 3 wygranych setów.  
i)  We wszystkich kategoriach wiekowych, jest możliwe wprowadzenie do gry zawodników (zawodniczki) 

rezerwowych. Zmiana ta może zostać dokonana po rozegraniu drugiego, kolejnego spotkania, zgodnie z 
kluczem, obowiązującym dla danej kategorii wiekowej, za wyjątkiem kategorii juniorów, w przypadku 
której zmiana jest możliwa po rozegraniu trzeciego kolejnego spotkania. Gra podwójna dowolna, ale w 
ramach limitu dla poszczególnych drużyn. 

 

5.  Wojewódzkie eliminacje do Młodzieżowych Mistrzostw Polski  
5.1  Turniej indywidualny 
a) Wojewódzkie eliminacje do Młodzieżowych Mistrzostw Polski rozgrywane są bez udziału zawodników, 

mających bezpośredni limit do Młodzieżowych Mistrzostw Polski, systemem pucharowym, z turniejem 
pocieszenia o 2 miejsce „od tyłu”. Zawodnicy/zawodniczki, którzy zajmą dwa pierwsze miejsca uzyskują 
tym samym prawo uczestnictwa w Mistrzostwach Polski.  

b) Zawodniczki i zawodnicy są rozstawiani zgodnie z aktualnym rankingiem młodzieżowców, opracowanym 
na podstawie Wojewódzkiego rankingu seniorów. Dodatkowo obowiązuje zasada, że 
zawodnicy/zawodniczki z tego samego klubu, zajmujący miejsca w pierwszej szesnastce, powinni być 
rozstawiani jak najdalej od siebie w ramach danego przedziału, a zawodnicy/zawodniczki z tego samego 
klubu, zajmujący dalsze pozycje, nie mogą się spotkać w pierwszej grze. 

c) Wszystkie gry są rozgrywane do 3 wygranych setów.  
 

5.2 Turniej drużynowy 
a) Wojewódzkie eliminacje do Młodzieżowych Mistrzostw Polski rozgrywane są systemem pucharowym     

z udziałem wszystkich zawodników, w wieku młodzieżowca, 
b) Drużyna składa się z 2-4 zawodniczek lub zawodników, 
c) Rozstawienia drużyn dokonuję się na podstawie sumy punktów dwóch zawodników lub dwóch 

zawodniczek z dolnośląskiego rankingu seniorów, reprezentujących klub lub województwo o ile nie są 
rozgrywane eliminację wojewódzkie, 

d) Mecz składa się 3-5 gier rozgrywanych kolejno według poniższego układu, a mecz kończy się z chwilą 
uzyskana przez jedną z drużyn 3 zwycięstw (gry do 3 wygranych setów),  

e) Klucz rozgrywania meczu drużynowego  
1. A–X, 2. B–Y, 3. gra podwójna, 4, A-Y, 5. B–X.  
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f) Jest możliwe wprowadzenie do gry tylko jednej zawodniczki lub jednego zawodnika rezerwowego. Zmiana 
ta może zostać dokonana już po drugim spotkaniu meczu. Gra podwójna dowolna, ale w ramach limitu dla 
drużyny. 

 

6.  Kwalifikacje do Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski  
6.1. Do Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów bezpośrednio kwalifikuje się 32 najlepszych 

zawodniczek i zawodników według Ogólnopolskiego Rankingu Seniorek i Seniorów, opracowanego 
przez Wydział Rozgrywek PZTS po 3 Grand Prix Polski (ujmujący też Ranking ITTF)  oraz po 16 
zawodników i zawodniczek, którzy w eliminacjach wojewódzkich zajęli pierwsze miejsca.  

6.2. Do Indywidualnych Młodzieżowych Mistrzostw Polski bezpośrednio kwalifikuje się po 32 najlepszych 
zawodniczek i zawodników w wieku młodzieżowca, według Ogólnopolskiego Rankingu Seniorek i 
Seniorów, opracowanego przez Wydział Rozgrywek PZTS po 3 Grand Prix Polski oraz po 32 
zawodników i zawodniczek, którzy w eliminacjach wojewódzkich zajęli pierwsze i drugie miejsca.  

6.3. Do Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów, Kadetów, Młodzików i Żaków bezpośrednio 
kwalifikuje się po 32 najlepszych zawodniczek i zawodników według odpowiednio Ogólnopolskiego 
Rankingu Juniorów/Juniorek, Kadetów/Kadetek, Młodzików/Młodziczek i Żaków/Żaczek, opracowanego 
przez Wydział Rozgrywek PZTS po 3 Grand Prix Polski oraz po 32 zawodników i zawodniczki w 
każdej z wymienionych kategorii wiekowych, którzy w eliminacjach wojewódzkich zajęli pierwsze i 
drugie miejsca.  

6.4. Do Drużynowych Mistrzostw Polski w kategorii Juniorów/Juniorek, Kadetów/Kadetek i 
Młodzików/Młodziczek kwalifikuje się po 8 zespołów, którym przyznano bezpośredni limit do 
Drużynowych Mistrzostw Polski na podstawie Indywidualnego Ogólnopolskiego Rankingu, 
opracowanego dla poszczególnych kategorii wiekowych przez Wydział Rozgrywek PZTS po 3. Grand 
Prix Polski oraz 16 zespołów, które w eliminacjach wojewódzkich zajęły pierwsze miejsca w 
poszczególnych kategoriach wiekowych.  

6.5. Do Drużynowych Mistrzostw Polski w kategorii Młodzieżowców/Młodzieżówek kwalifikuje się po 8 
zespołów kobiet i mężczyzn, którym przyznano bezpośredni limit do Drużynowych Mistrzostw Polski 
na podstawie Indywidualnego Ogólnopolskiego Rankingu Seniorów, opracowanego przez Wydział 
Rozgrywek PZTS po 3. Grand Prix Polski oraz 16 zespołów kobiet i mężczyzn, po jednym z 
wojewódzkich eliminacji. W ramach wojewódzkiego limitu może być też drużyna złożona z dwóch 
zawodniczek lub dwóch zawodników z różnych klubów, jako reprezentacja Dolnego Śląska, kiedy nie 
są rozgrywane eliminacje klubowe.  

 

V  Sprawy finansowe  
1. Koszty organizacji turnieju pokrywa DOZTS lub klub organizujący imprezę, który pobiera wpisowe do 

zawodów.  
2. Koszty uczestnictwa w turnieju pokrywają kluby.  
3. Wpisowe do WTK i Mistrzostw Dolnego Śląska zostały zaakceptowane na Zebraniu Zarządu DOZTS i 

wynoszą odpowiednio:  
 wpisowe do turniejów cyklu WTK oraz WTS 

 – seniorzy/seniorki – 12 zł  
– juniorzy/juniorki – 10 zł  
– kadeci/kadetki – 10 zł  
– młodzicy/młodziczki – 8 zł  
– żacy/żaczki – 8 zł  
-  skrzaci/skrzatki – 6 zł 
 

 wpisowe do indywidualnych MDŚ (łącznie gry pojedyncze, podwójne i mieszane)  
– seniorzy/seniorki – 20 zł  
– juniorzy/juniorki – 16 zł  
– kadeci/kadetki – 16 zł  
– młodzicy/młodziczki – 12 zł (łącznie gry pojedyncze i podwójne) 
– żacy/żaczki – 12 zł (gry pojedyncze) 
-  skrzaci/skrzatki – 10 zł  (gry pojedyncze) 

wpisowe do Mistrzostw Dolnego Weteranów 
        - weteranki/weterani – 30 zł  (łącznie gry pojedyncze i podwójne) 
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wpisowe do drużynowych MDŚ  
–  juniorzy/juniorki – 16 zł  
– kadeci/kadetki – 16 zł  
– młodzicy/młodziczki – 12 zł  

wpisowe do wojewódzkich eliminacji do Młodzieżowych Mistrzostw Polski  
                    – single – 12 zł  

- drużyny – 16 zł 
wpisowe do wojewódzkich eliminacji do IMP  

- juniorzy/ juniorki – 10 zł 
- kadeci/kadetki – 10 zł  

 

VI Sprawy dyscyplinarne  
1. Indywidualne kary regulaminowe  
1.1.  Dolnośląski Związek Tenisa Stołowego, zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem Rozgrywek 

PZTS, ma obowiązek poinformować Wydział Rozgrywek PZTS o indywidualnych karach 
regulaminowych, nałożonych na zawodniczki i zawodników, uczestniczących w rozgrywkach 
wojewódzkich, w terminie 3 dni od daty nałożenia tego rodzaju kary.  

1.2.  Wszystkie indywidualne kary regulaminowe, nałożone na zawodnika, lub zawodniczkę w czasie 
rozgrywek wojewódzkich są rejestrowane i publikowane przez Wydział Rozgrywek PZTS w 
ogólnopolskim Zestawieniu opłat regulaminowych.  

1.3.  Klub sportowy, którego licencję okresową posiada zawodniczka, lub zawodnik, ukarany indywidualną 
karą regulaminową, jest informowany o tym fakcie przez WR PZTS w ciągu 7 dni od daty nałożenia tej 
kary .  

1.4. Wysokość kary finansowej, związanej z nałożeniem indywidualnej kary regulaminowej w czasie WTK, 
IMDŚ, DMDŚ, jest zależna od rodzaju nałożonej kary oraz liczby kar nałożonych dotychczas na 
zawodniczkę lub zawodnika w danym sezonie rozgrywkowym wynosi odpowiednio:  
- żółta kartka otrzymana po raz pierwszy – kara finansowa 50 zł  
- żółta kartka otrzymana po raz drugi – kara finansowa 100 zł  
- żółta kartka otrzymana po raz trzeci i kolejny – kara finansowa 200 zł,  
- żółta kartka otrzymana na skutek negatywnego wyniku kontroli rakietki – kara finansowa 50 zł,  
- czerwona kartka otrzymana podczas gry – kara finansowa 300 zł oraz kara odsunięcia od kolejnej 
imprezy wojewódzkiej,  
- czerwona kartka otrzymana na skutek trzeciego negatywnego wyniku kontroli rakietki – kara 
finansowa 300 zł oraz dyskwalifikacja z dalszego udziału w WTK, IMDŚ lub DMDŚ,  
- czerwona kartka otrzymana przez zawodniczkę, zawodnika lub trenera podczas przebywania na ławce 
rezerwowych – kara finansowa 100 zł.  

1.5  Wszystkie indywidualne kary regulaminowe, nałożone w czasie rozgrywek wojewódzkich, winny 
zostać wpłacone na konto DOZTS w terminie 14 dni od daty ich nałożenia, pod rygorem utraty prawa 
startu w następnej imprezie wojewódzkiej oraz meczu ligowym.  

 

VII Sprawy sporne  
1.  Wszelkie sprawy sporne, związane z Regulaminem Rozgrywek, zgłoszone na piśmie wraz z kaucją 

protestową, rozstrzyga Wydział Rozgrywek DOZTS we Wrocławiu, zaś odwołania od tych decyzji 
rozpatruje Zarząd DOZTS. Decyzja Zarządu DZTS jest ostateczna.  

2.  Kaucja protestowa wynosi 100 złotych i nie podlega zwrotowi w przypadku nie uznania protestu.  
3.  Sprawy sporne, wynikłe z interpretacji przepisów gry w czasie trwania zawodów, rozpatruje Komisja 

Sędziowska, której przewodniczy Sędzia Główny, wyznaczony przez DOZTS Wrocław. Decyzje komisji 
są ostateczne.  

 

VIII Punktacja i listy rankingowe  
1. W wojewódzkich turniejach stosowana jest punktacja, która wraz z punktacją z turniejów ogólnopolskich 

stanowi podstawę do sporządzania krajowych i dolnośląskich list rankingowych.  
Zawodnicy, startujący w turniejach cyklu GPP otrzymują punkty uzyskane w czasie tych turniejów, 
natomiast nie otrzymują punktów uzyskanych wcześniej w ramach turniejów cyklu WTK.  

2.  Do krajowego i wojewódzkiego rankingu zaliczane są punkty z eliminacji do GPP i eliminacji IMP . 
Zawodnicy startujący w IMP mają zaliczone punkty z tego turnieju, a nie mają uwzględnionych punktów 
eliminacji do IMP w danej kategorii wiekowej.. 
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3.  Końcowe dolnośląskie rankingi 
3.1. W końcowym dolnośląskim indywidualnym rankingu zawodników i zawodniczek, w kategorii seniorów 

uwzględnia się trzy najlepsze rezultaty, uzyskane w czasie IMP/eliminacji do IMP oraz trzech turniejów 
GPP/WTK z trzech ostatnich turniejów (ranking kroczący).  

3.2. W końcowym dolnośląskim indywidualnym rankingu zawodników i zawodniczek, w kategorii 
juniorów, kadetów, młodzików i żaków uwzględnia się trzy najlepsze rezultaty, uzyskane w czasie 
IMP/eliminacji do IMP oraz trzech turniejów GPP/WTK bieżącego sezonu.  

3.3 W końcowym dolnośląskim indywidualnym rankingu zawodników i zawodniczek, w kategorii 
młodzieżowca uwzględnia się tylko wyniki z Młodzieżowych Mistrzostw Polski i wojewódzkich 
eliminacji do MMP bieżącego sezonu. 

3.4 Do sporządzania Dolnośląskiego rankingu skrzatów stosuje się punktację z kategorii żaków i ranking 
ten będzie obejmował wszystkie wyniki tylko z jednego sezonu. Ranking skrzatów nie będzie 
uwzględniany we współzawodnictwie klubowym na Dolnym Śląsku.   

4.  W przypadku zawodniczek i zawodników, posiadających jednakową liczbę punktów o kolejności na 
Dolnośląskiej Liście Rankingowej decyduje większa liczba punktów, zdobyta w poprzednich lub 
kolejnych wcześniejszych zawodach, zaliczanych do aktualnej dolnośląskiej listy rankingowej. W 
przypadku rankingu po I GPP/WTK decyduje, przy równej liczbie punktów – wyższa pozycja w 
końcowym rankingu poprzedniego sezonu. Jeśli powyższa zasada nie pozwala na ustalenie kolejności 
zawodników/zawodniczek, to o ostatecznej pozycji rankingowej decyduje losowanie, przeprowadzone 
przez Wydział Rozgrywek DOZTS.  

6.  Po zakończeniu sezonu opracowywany będzie ranking klubów Dolnego Śląska, do którego wlicza się 
punkty ze wszystkich klas rozgrywek ligowych oraz Pucharu Polski, punkty z rozgrywek indywidualnych 
(single, deble i miksty) oraz punkty za Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska (za wyjątkiem drużyn, 
które startowały Mistrzostwach Polski) i Drużynowe Mistrzostwa Polski.  

7.  Zawodniczka lub zawodnik, którzy nie wystąpili w eliminacjach Grand Prix Polski albo Indywidualnych 
Mistrzostwach Województwa z uwagi na stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, bądź ze 
względu na kolizję terminu z Mistrzostwami Polski albo Grand Prix Polski w innej kategorii wiekowej 
(nie dotyczy zawodów weteranów i osób niepełnosprawnych), otrzymają na wniosek złożony najpóźniej 
w dniu zakończenia zawodów średnią liczbę punktów zdobytych podczas dwóch ostatnich Grand Prix 
Polski lub WTK.  

 

IX Postanowienia końcowe  
1.  Przebieg wojewódzkich turniejów cyklu WTK, IMDŚ oraz DMDŚ nadzoruje Sędzia Główny zawodów.  
2.  Program minutowy turnieju i ewentualne miejsce zakwaterowania ustala bezpośredni organizator.  
3.  W indywidualnych dolnośląskich rozgrywkach obowiązują stoły różnych producentów, posiadające atest 

ITTF, piłeczki plastikowe, które  mogą być dowolnych marek i producentów oraz posiadać oznaczenie 
40+ , a także rakietki o dwukolorowych okładzinach (czerwona i czarna), których nazwy są umieszczone 
w wykazach ITTF (LARC–List of Authorised Racket Coverings), obowiązujących w danym okresie 
czasu.  

4.  Podczas turniejów indywidualnych i drużynowych meczów MDŚ mogą być prowadzone, przez sędziów 
liczących i sędziego głównego, wyrywkowe kontrole rakietek.  

5.  Ustalenia, zawarte w niniejszym Regulaminie, zostały zatwierdzone przez Zarząd DOZTS w dniu 18 
sierpnia 2021 roku, i obowiązują w sezonie 2021/2022.  

6.  Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi DOZTS.  
 
 

Prezes 
Dolnośląskiego Okręgowego Związku 

Tenisa Stołowego 
 

Kamil Skrzypczak 
 
 
 
Opracował: Władysław Chrabąszcz  
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Załącznik nr 1    Wojewódzkie rozgrywki indywidualne 
 

miejsce seniorzy młodzież. juniorzy kadeci młodzicy Żacy / skrzaci 
 el.IMDŚ el.GPP el. MMP el.IMDŚ el.GPP el.IMDŚ el.GPP el.IMDŚ el.GPP el.IMDŚ el.GPP 

1 120 90 100 90 70 75 60 60 50 45 40 
2 115 85 95 85 66 71 57 56 47 42 37 
3 110 81 90 81 62 67 54 53 44 40 35 

3-4 107 79 88 79 60 65 53 52 43 39 34 
4 105 77 86 77 59 64 52 51 42 38 33 
5 102 74 83 74 57 62 50 49 40 37 32 

5-6 101 73 82 73 56 61 49 48 39 36 31 
6 100 72 81 72 55 60 48 47 39 35 31 

5-8 98 71 79 71 54 59 47 46 38 34 30 
7 97 70 78 70 53 58 46 45 38 34 30 

7-8 96 69 77 69 52 57 45 44 37 33 29 
8 95 68 76 68 51 56 44 44 36 33 29 
9 92 65 74 65 50 54 42 42 35 32 28 

9-10 91 64 72 64 49 53 41 41 34 31 27 
10 90 63 71 63 48 52 41 41 34 31 27 

9-12 88 62 70 62 47 51 40 40 33 30 26 
11 87 61 69 61 46 50 39 39 32 29 26 

11-12 86 60 68 60 45 49 38 38 31 28 25 
12 85 59 67 59 44 48 38 38 31 28 25 

9-16 83 57 65 57 43 47 36 36 30 27 24 
13 82 57 64 57 42 46 36 36 30 27 24 

13-14 81 56 63 56 41 45 35 35 29 26 23 
14 80 55 62 55 41 44 35 35 29 26 23 

13-16 78 53 60 53 39 43 33 33 28 25 22 
15 77 52 60 52 39 42 33 33 27 25 22 

15-16 76 51 58 51 38 41 32 32 26 24 21 
16 75 50 57 50 37 40 31 31 26 23 21 
17 72 48 55 48 35 38 30 30 25 22 20 

17-18 71 47 54 47 34 37 29 29 24 21 19 
18 70 46 53 46 33 36 28 28 23 21 19 

17-20 68 44 51 44 32 35 27 27 23 20 18 
19 67 44 50 44 31 34 27 27 22 20 18 

19-20 66 42 49 42 30 33 26 26 21 19 17 
20 65 41 48 41 30 32 25 25 21 19 17 

17-24 63 40 47 40 28 31 24 24 20 18 16 
21 62 39 46 39 28 30 24 24 19 18 15 

21-22 61 38 44 38 27 29 23 23 18 17 14 
22 60 37 43 37 26 28 22 22 18 17 14 

21-24 58 36 42 36 25 27 21 21 17 16 13 
23 57 35 41 35 24 26 20 20 17 15 13 

17-32 56 34 40 34 23 25 20 20 16 15 12 
23-24 56 34 40 34 23 25 19 19 16 14 12 

24 55 33 39 33 22 24 19 19 15 14 12 
25 52 30 36 30 21 22 17 17 14 13 11 

25-26 51 29 35 29 20 21 16 16 13 12 10 
26 50 28 34 28 19 20 16 15 13 11 10 

25-28 49 27 32 27 18 19 15 15 12 11 9 
27 48 26 32 26 17 18 14 14 12 10 9 

27-28 47 25 30 25 16 17 13 13 11 10 8 
25-32 46 25 30 25 16 17 13 13 11 10 8 

28 46 24 29 24 15 16 13 13 11 10 8 
29 44 23 28 23 14 15 12 12 10 9 7 

29-30 43 22 27 22 13 14 11 11 9 8 7 
30 42 22 27 22 13 14 11 11 9 8 7 

29-32 42 21 26 21 13 14 11 11 9 8 7 
31 41 21 26 21 12 13 10 10 8 7 6 

31-32 40 20 25 20 12 13 10 10 8 7 6 
32 40 20 25 20 12 13 10 10 8 7 6 
33  19   11  9  7  5 
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miejsce  seniorzy młodzież. juniorzy kadeci młodzicy Żacy / skrzaci 
 el.IMP el.GPP el.IMP el.IMP el.GPP el.IMP el.GPP el.IMP el.GPP el.IMP el.GPP 

33-40  18   11  9  7  5 
33-48  17   10  8  6  4 
41-48  16   9  8  5  4 
33-64  16   9  8  5  3 
49-56  15   9  7  5  3 
49-64  14   8  7  4  2 
57-64  13   8  6  4  2 
65-96  10   6  5  3  2 

65-128  7   4  3  2  1 
97-128  4   3  2  1  1 

 
Załącznik nr 2    Wojewódzkie rozgrywki drużynowe 
 

miejsce 
seniorzy juniorzy kadeci młodzicy 

3 liga 4 liga 5 liga 6 liga DPP DMW DMW DMW 

1 600 400 300 200 1120 640 480 360 
2 570 380 280 180 800 620 460 340 
3 540 370 270 160  600 440 320 

3-4     700 590 430 310 
4 520 360 260 150  580 420 300 
5 500 350 250 140     
6 480 340 240 130     

5-8 470 335 235 125 600 525 365 245 
7 460 330 230 120     
8 440 320 220 115     
9 430 315 215 110     
10 420 310 210 105     

9-12 415 310 210 105 550 450 290 170 
11 410 305 205 100     
12 400 300 200 95     

9-16    90 500 415 255 135 
13-16    85 450 380 220 100 
17-24    80 350 320 160 40 
17-32     300 290 130 25 
25-32     250 260 100 10 

 


