
Plan gier I GPM skrzat i I GPM kadet Nowy Dwór Maz., 24 października 2020 r.

9.00 rozgrzewka 9.15-9.45 weryfikacja badań lekarskich

 9.50 otwarcie zawodów

10.00

kadeci I runda (1/32, I) turniej główny 12 gier

10.20

kadeci I runda (1/32, I) turniej główny 7 gier

kadetki I runda (1/16, I) turniej główny 4 gry

kadeci I runda turniej pocieszenia (P I) 1 gra

10.40 

kadeci I runda turniej pocieszenia (P I) 1 gra

kadeci II runda (1/16, II) turniej główny 11 gier

11.00 

kadeci II runda (1/16, II) turniej główny 6 gier

kadetki II runda (1/8, II) turniej główny 6 gier

11.20 

kadetki II runda (1/8, II) turniej główny 2 gry

kadeci II runda turniej pocieszenia (PII) 10 gier

11.40 

kadeci II runda turniej pocieszenia (PII) 6 gier

STOŁY NA ROZGRZEWKĘ SKRZATÓW - SZTUK 6

12.00 

skrzaci I runda (1/16, I) turniej główny 4 gry

skrzatki I runda (1/8, I) turniej główny 4 gry

kadeci III (1/8, III) runda turniej główny 4 gry

12.20

kadeci III (1/8, III) runda turniej główny 4 gry

kadeci III runda turniej pocieszenia (PIII) 8 gier

12.40

skrzaci II runda (1/8, I) turniej główny 8 gier

skrzatki ćwierćfinały (1/4 QF) 4 gry



13.00

kadeci IV runda turnieju pocieszenia (P IV) 4 gry

kadetki ćwierćfinały (QF) 4 gry

kadetki II runda turniej pocieszenia (PII) 4 gry

13.20

skrzatki II runda turniej pocieszenia (PII) 4 gry

skrzaci ćwierćfinały (QF) - 4 gry

skrzaci II runda turniej pocieszenia (PII) - 4 gry

13.40

kadeci ćwierćfinały (QF) – 4 gry

kadetki półfinały (SF) - 2 gry

skrzatki półfinały (SF) 2 gry 

skrzatki III runda turnieju pocieszenia (P II) - 2 gry

kadetki III runda turniej pocieszenia (P III) – 2 gry

14.10

kadetki III runda turniej pocieszenia (P III) – 2 gry

skrzaci III runda turnieju pocieszenia (PIII) - 4 gry

skrzaci półfinały (SF) - 2 gry

kadeci półfinały (SF) – 2 gry

kadeci o 9.-12. (9.-16.) - 2 gry

14.40

kadeci o 9.-12. (9.-16.) - 2 gry

kadetki finał i mecz o 3, miejsce 2 gry

skrzatki finał mecze o miejsca 3., 5. i 7. - 4 gry

skrzaci finał i mecz o 3. miejsce 2 gry

kadeci finał i mecz o 3. miejsce 2 gry

Około godz. 15.30 dekoracja
Uwaga! Podane godziny są orientacyjne, plan gier może ulec zmianie, polegającej na przyspieszeniu

bądź opóźnieniu w związku z liczbą walkowerów, kreczów i gier pięciosetowych. 

Zawodniczki i zawodników i sędziów obowiązuje 

obecność na sali lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie!


