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Wpisanie w protokole meczowym w składzie drużyny zawodniczki lub zawodnika powyżej 23 lat (z wyjątkiem członków      
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kadry narodowej) jest równoznaczne ze złożeniem przez zawodniczkę lub zawodnika oświadczenia o uczestniczeniu
 w meczu na własna odpowiedzialność. Zawodniczki i 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.
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Ocena organizacji spotkania 
(wypełnia sędzia główny) 
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OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA BEZPIECZEŃSTWO

Inne uwagi  (wypełnia:  I - kapitan gości,  II - kapitan gospodarzy,  III - sędzia główny)
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