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Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Toruniu informuje , że
drugi turniej eliminacyjny w tenisie stołowym , odbędzie się w dniu 1 grudnia br. - niedziela
na obiekcie sportowym Centrum Sportu i Rekreacji w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM ul. Chojnicka 19.
Turniej przeprowadzony zostanie na 18-tu stołach.

Początek turnieju dla wszystkich kategorii wiekowych - godzina 13,3o
Dla uczestników organizatorzy oferują odpłatnie (koszt 25 złotych) posiłek obiadowy , po
dokonaniu telefonicznej rezerwacji pod nr. 52 388 27 30 (MLKS KRAJNA), do dnia 27.11.2019.
Przypominamy , że:
1. Stosownie do regulaminu Igrzysk , każda zgłoszona Gmina może wystawić
maksymalnie od 1 do 3 zawodniczek i zawodników w każdej kategorii.
2. Obowiązują następujące kategorie:
- młodzik/ młodziczka rocznik 2007 i młodsi , - kadet/kadetka rocznik 2006 – 2005,
- junior/juniorka rocznik 2004 – 2002,
- senior/seniorka rocznik 2001 i starsi
3. Sposób wyłaniania finalistów:
a). zawodnicy zdobywają awans do finału Igrzysk poprzez udział w czterech wojewódzkich
turniejach eliminacyjnych , które odbędą się w terminie od 20.10.2019 do 15.04.2020,
b). do finału Igrzysk z każdego turnieju kwalifikuje się 4-ch zawodników w każdej kategorii,
c). zgłoszeni przez gminy zawodnicy mają prawo startu we wszystkich turniejach
eliminacyjnych , do momentu uzyskania kwalifikacji olimpijskiej,
d). z udziału w kolejnym turnieju eliminacyjnym wyłącza się zatem te zawodniczki i tych
zawodników , którzy już uzyskali prawo startu w Igrzyskach,
e). rozstawienie zawodników w poszczególnych turniejach eliminacyjnych nastąpi drogą
losowania z zachowaniem rankingu ZTS,
f). turnieje eliminacyjne rozegrane zostaną systemem rosyjskim czyli do 2-ch przegranych
meczy, aż do wyłonienia czterech najlepszych,
g). w czwartym turnieju eliminacyjnym rozegrane zostaną pojedynki o miejsca 5-8 a
zawodnicy z tych miejsc stanowić będą rezerwę turnieju finałowego,
W zakładce „gry zespołowe”, aktualizujemy zakończone już rundy w poszczególnych grach.
W nawiązaniu do przeprowadzonych już zawodów , bardzo prosimy o o d p o w i e d z i a l n e
traktowanie organizatora Igrzysk jak i organizatorów poszczególnych turniejów.
Zarówno wycofanie się jak i brak potwierdzenia uczestnictwa w rozpisanych już eliminacjach ,
o które proszą gospodarze, naraża ich na poniesienie niepotrzebnych kosztów i dezorganizuje
system rozgrywek.
Zrzeszenie pragnie podziękować wszystkim organizatorom , za zaangażowanie się w organizację
i sprawne przeprowadzenie dotychczasowych eliminacji.
Złożony został przez Gminę Lubiewo , oficjalny protest dotyczący udziału w meczu piłki nożnej
kobiet pomiędzy zespołami Lubiewa i Serocka , nie uprawnionych zawodniczek. Komisja
rozpatrzy protest do końca listopada.
Dla kontaktów dotyczących XV Igrzysk - telefon 691 866 803 oraz adres email kpzlzs@op.pl
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