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Mistrzostwa Polski Par (MPP)

 W  tym  roku  finał  Mistrzostw  Polski  Par  na  szczeblu  centralnym  zostanie  rozegrany 
w dniach  08-10  lipca  2022  roku  we  Wrocławiu.  Na  szczeblu  Okręgu   organizujemy  finał  
Okręgowy z niepowtarzalną okazją zdobycia oprócz tytułów, także znacznej  ilości  pkl  i  a-pkl 
w oparciu o Regulamin MPP na szczeblu Okręgu.
Rozgrywki zostaną przeprowadzone dwuetapowo (eliminacje i finał). 
Eliminacje powinny być przeprowadzone do 05.06.2022 roku.
Finał  okręgowy MPP zostanie rozegrany 11 czerwca w hotelu Weneda Opole ul.  1 Maja 77 
zapisy  do godz. 9.15,  rozpoczęcie zawodów  9.30. 
Wpisowe do zawodów eliminacyjnych ustala organizator, wpisowe do Finału Okręgu wynosi 30 zł  
od zawodnika, bez żadnych zniżek i ulg z wyłączeniem juniorów dla których wpisowe wynosi 15  
zł od zawodnika. Rozgrywki finałowe Mistrzostw Polski Par na szczeblu okręgu są zaliczane do 
cyklu turniejów Grand Prix Opolszczyzny 2022.

Uprawnieni do gry w finale wojewódzkim:
 Z każdych zawodów eliminacyjnych, prawo udziału w finale wojewódzkim uzyskuje 3/4 par 

z zaokrągleniem w górę.
 Pary złożone z zawodników zajmujących miejsca 1-200 ogólnopolskiego rankingu PZBS 

wg notowania I 2022 
 Pary  posiadające  łączny  współczynnik  klasyfikacyjny  WK  minimum  11,5  na  dzień 

01.06.2022r
 Medaliści poprzednich mistrzostw w przypadku niezmienionego składu.

Zgłoszenia par uprawnionych do udziału w Finale MPP na szczeblu Okręgu dokonujemy drogą 
e-mailową do dowolnie wybranego członka Zarządu lub poprzez platformę zgłoszeniową, która  
zostanie uruchomiona na stronie OZBS, po rozpoczęciu cykli turniejów eliminacyjnych.

Grand Prix Opolszczyzny 2022 (GPO)

 Wznawiamy rozgrywki z cyklu Grand Prix Opolszczyzny. W tym roku z raczej niewielką 
ilością turniejów eliminacyjnych, ale mamy nadzieję na mobilizację i przyłączenie się w ciągu 
roku kalendarzowego kolejnych organizatorów (Brzeg, Strzelce Opolskie, Wieluń, Praszka, Nysa, 
Kluczbork itp).  
Formuła  podobna  jak  w  latach  „przed-pandemicznych”  z  cyklem  otwartych  turniejów 
eliminacyjnych, jak i finałowego turnieju zamkniętego  prowadzonych na zapis maksymalny w 
oparciu o Regulamin Grand Prix Opolszczyzny (GPO)
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