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                                      Komunikat nr 1/2020

1. Mistrzostwa Polski Par Open ‘2020.

1. MPP’20 mają na celu wyłonienie Mistrzów Polski w tej konkurencji.                                
2. MPP są rozgrywane na szczeblu centralnym i okręgu.
3. MPP na szczeblu okręgu opolskiego (MOP) mają na celu wyłonienie mistrza             
    i wicemistrzów okręgu. 
4. MOP rozgrywane są dwustopniowo: półfinał – finał.                                                         
5. Półfinały rozegrane zostaną w następujących terminach i miejscach:
             -  13 lutego (czwartek) godz. 17.00  -  Racibórz  -  Klub Cegiełka  
             -  25 lutego (wtorek) godz. 17.00   - Kluczbork -  SM ul. Gałczyńskiego 10 
             -  28 lutego (piątek) godz. 17.00   -  Opole  - Klub Dołek, ul. Damrota 6                  
6. Zawodnicy mogą wystartować w dowolnie wybranym półfinale                                        
7. Z półfinałów awans do finału uzyskuje 2/3 startujących par.
8. Bezpośrednio w finale okręgowym MOP mogą wystartować pary o łącznym
    współczynniku wk - minimum 11 oraz mistrzowska para z roku ubiegłego.
    Pary, które awansują do finału, bądź zamierzają w nim grać z uprawnień, powinny        
    wcześniej to potwierdzić (do 11. 03). 
9. Finał okręgowy MPP zostanie rozegrany   14 marca  (sobota), początek o  9.30.      
    w Spółdzielczym Domu Kultury, Opole ul. Bytnara Rudego 2.
    Finałowy turniej  MOP zaliczany jest do klasyfikacji GPO'20. 

10. Finał zostanie rozegrany na zapis maksymalny, z niemal pełnym skojarzeniem par.      
11. Wpisowe do całego cyklu MOP wynosi jedynie: 25 zł od zawodnika i zostanie  
     przeznaczone na  organizację Mistrzostw oraz częściowe sfinansowanie udziału
     mistrzów i wicemistrzów okręgu  w finale centralnym.                                                   
     Organizator  półfinału przekazuje do Okręgu 30 zł od każdej pary startującej                 
     w półfinale.
12. Czołowe 3 pary z finału okręgowego  otrzymają medale.
13. Za wyniki uzyskane w finale przyznawane są w znacznej ilości  aPkl-e.                         
       Pkl-e otrzymują również pary za czołowe miejsca w półfinałach.

    15. Finał centralny  MPP’20 (w formie półfinał – finał) rozegrany zostanie                           
w Krakowie –  w dniach 1. 05 – 3. 05 br.

    16. Zgodnie z Regulaminem MPP na rok bieżący, dwie pary z Okręgu wystartują             
w półfinale centralnym. Muszą to być pary, które w finale okręgowym uplasują się  
w pierwszej czwórce.

17. Pary reprezentująca nasz okręg w finałach centralnych otrzymają dofinansowanie  
      do wyjazdu w wysokości minimum 500 oraz 300 zł (zależne od ilości par w MOP).      
18. Niezależnie, w eliminacjach centralnych, na koszt własny, wystartować może
      dowolna para. 
 Zachęcamy do licznego udziału w MPP na szczeblu okręgu.                                              
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              2.  Grand Prix Opolszczyzny'19 - finał
Rozegrany w grudniu finał GP Opolszczyzny'19 był podsumowaniem całorocznych 
zmagań o to trofeum.                                                                                                           
Pomysł cyklu bardzo trafiony, jego ranga wzrasta z roku na rok. Szkoda tylko, że 
frekwencja na wielu turniejach pozostawia wiele do życzenia. Tak to niestety u nas jest.
Zwycięzcom i wszystkim, którzy awansowali do finały, a więc zagrali co najmniej              
5 turniejów,  serdecznie gratuluję i dziękuję.                                                                         
A czołówka to: Marek Benda, Marek Jezierzański, Andrzej Skotniczny.
Wyniki na naszej stronie.

3. Memoriał Zygmunta i Wandy Wojas
Pierwszy turniej z nowego cyklu GPO'20, pamięci Rodziny Wojasów, był imprezą bardzo 
udaną; zgromadził tez na starcie aż 25 par. 
Zwyciężyła para S. Ciach – A. Owczarek. Gratuluję i dziękuję za udział.
Wyniki na naszej stronie.

     
Adam Klimala

    


