
 

 

OTWARTE TURNIEJE W SKACIE SPORTOWYM  
Z CYKLU GRAND PRIX 2021 

 
 

Miejsce rozgrywek: 

Gospoda Myśliwska, Orzesze Woszczyce, ul. Długosza 47 

Terminy rozgrywek: 
I Eliminacyjny Turniej w Skacie Sportowym z cyklu Grand Prix - 25.06.2021, godz. 16.00 

II Eliminacyjny Turniej w Skacie Sportowym z cyklu Grand Prix - lipiec 2021* 
III Eliminacyjny Turniej w Skacie Sportowym z cyklu Grand Prix - lipiec 2021* 

IV Eliminacyjny Turniej w Skacie Sportowym z cyklu Grand Prix -  sierpień 2021* 
V Eliminacyjny Turniej w Skacie Sportowym z cyklu Grand Prix - sierpień 2021* 

VI Eliminacyjny Turniej w Skacie Sportowym z cyklu Grand Prix - wrzesień 2021* 
Finałowy Turniej w Skacie Sportowym cyklu Grand Prix - wrzesień 2021* 

*Szczegółowe terminy turniejów będą uzgadniane na bieżąco  

 
 

KILKA INFORMACJI NT. KAŻDEGO TURNIEJU 
 Reguły gry zgodnie z Międzynarodowym Regulaminem Gry w Skata 
 3 serie po 32 rozdania. 
 Zapisy w dniu turnieju. 
 Medal: za miejsca 1-3 w każdym turnieju eliminacyjnym.  
 Puchar za ranking turniejów eliminacyjnych za miejsca 1-3 (liczone 5 najlepszych 

wyników). 
 Puchar za miejsca 1-6 w turnieju finałowym. 
 Punktacja za miejsca indywidualne zostanie przedstawiona przez Sędziego w dniu 

turnieju. 
 Najlepszych 20 zawodników wyłonionych na podstawie turniejów eliminacyjnych 

(liczone 5 najlepszych wyników) zostanie zakwalifikowanych do Turnieju finałowego.  
 Dla 10 uczestników turnieju finałowego – kolekcjonerskie karty do skata wydane  

z inicjatywy Starosty i Wicestarosty Mikołowskiego. 
 

 Więcej informacji - Andrzej Konsek (tel. 608 219 340) 
 Pozostałe informacje - www.ssk-elektro.pl  
 
Zasady mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 
 Przed wejściem do obiektu każda osoba musi obowiązkowo przejść pomiar 

temperatury.  
 Każda osoba będąca w obiekcie sportowym musi stosować się do Regulaminu obiektu 

w zakresie przeciwdziałania SARS-CoV-2.  
 Wszystkie osoby przebywające w sali gier zobowiązane są do zasłaniania twarzy. 

Podczas rozgrywania meczu nie ma obowiązku posiadania założonej na twarzy 
maseczki / przyłbicy. 

 Organizator zaleca zachowanie dystansu i systematyczną dezynfekcję (przy 
wykorzystaniu do tego środków będących na stanie obiektu sportowego). 
 
 
 

Wszystkim uczestnikom życzymy dobrej karty  
 

 
     

 

http://www.ssk-elektro.pl/

