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PROTOKÓŁ MECZU 
tenisa stołowego o mistrzostwo IV ligi mężczyzn 

rozegranego w dniu                    w                                  pomiędzy drużynami: 
 

A X 
 Nazwisko Imię 

Nr 
licencji

 Nazwisko Imię 
Nr 

licencji

A     W    
B    X    
C    Y    
D    Z    
R1    R1    
R2    R2    
R3    R3    

 
Wpisanie w protokole meczowym w składzie drużyny zawodnika powyżej 23 lat (z wyjątkiem członków kadry narodowej) 
 jest równoznaczne ze złożeniem przez zawodnika oświadczenia o uczestniczeniu w meczu na własną odpowiedzialność. 

Zawodnicy do 23 lat oraz członkowie kadry narodowej uczestniczący w rozgrywkach drużynowych muszą bezwzględnie posiadać 
aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego poświadczone w książeczce/karcie zdrowia zawodnika. 

 

L.p. Nazwisko  Nazwisko  I SET II SET III SET IV SET V SET STOS. 
SETÓW 

STOS. 
GIER 

  1. A  W               
  2. B X               
  3. C Y               
  4. D Z               

  5. 
I  I               
  

  6. 
II II               
  

  7. A X               
8. B W               
9. D Y               

 10. C Z               
 11. A Y               
 12. C W               
 13. B Z               
 14. D X               
15. A Z               
16. D W               
17. B Y               
18. C X               
 

ZWYCIĘ  :KINYW :ACZ
 
Uwagi:  
 
 

Podpisy kapitanów:                                                                       Sędzia meczu: 
A. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       

             /Nazwisko, Imię i podpis/  X. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                
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