Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Sępólno Krajeńskie – Tokio 2020
Komunikat Nr 1
Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS informuje , że Komisja Sportowa w oparciu o zgłoszenia do
udziału w XVI IOSW, dokonała rozlosowania drużyn do poszczególnych grup eliminacyjnych w
grach zespołowych.
Losowania dokonano we wszystkich rodzajach gier zespołowych zarówno kobiet jak i mężczyzn.
Przyjęto jako podstawową zasadę – rozstawienie zespołów w oparciu o komunikat końcowy
XV IOSW , Chełmno-Rio 2016.
Propozycje gospodarzy poszczególnych grup eliminacyjnych we wszystkich grach zespołowych
oraz pierwszych spotkań w piłce nożnej , oznaczono tłustym drukiem w odpowiednich plikach
na stronie internetowej / tło w kolorze żółtym /.
Stosownie do zapisów regulaminowych XVI IOSW , gospodarze jako bezpośredni organizatorzy
turniejów eliminacyjnych, zobowiązani są do przesłania zainteresowanym zespołom , w terminie
7 dni przed planowanym turniejem eliminacyjnym , szczegółowej informacji co do daty , godziny
oraz miejsca przeprowadzenia zawodów.
Informację należy również , do wiadomości , przesłać na adres mailowy K-P Z LZS w Toruniu.
Takie same zasady obowiązują zespoły piłki nożnej zarówno pierwszych spotkań jak i spotkań
rewanżowych.
W ciągu 5-ciu dni po turnieju lub spotkaniu piłkarskim , gospodarze zobowiązani są do
przesłania na adres Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia LZS, protokołów oraz komunikatu
z zawodów , które dokona weryfikacji wyników.
Zgodnie z regulaminem , obowiązują imienne listy uprawnionych do gry zawodników i zawodniczek
podpisane przez Burmistrza/Wójta lub osoby przez niego upoważnione , potwierdzające tym
samym , że wymienieni na nich zawodnicy/zawodniczki są mieszkańcami danej gminy
posiadający zameldowanie na pobyt stały.
Dla uproszczenia obiegu dokumentacji , rezygnuje się z obowiązku wcześniejszego przesyłania
tych list do Zrzeszenia LZS w Toruniu , celem ich potwierdzenia.
Potwierdzenie przez Zrzeszenie LZS list , wymagane będzie w stosunku do ostatecznego składu
reprezentacji na Igrzyska.
Wzór imiennej listy zamieszczamy w zakładce „druki”.
Na każdych zawodach sportowych w celu dokonania weryfikacji należy przedłożyć :
- podpisane przez Burmistrz/Wójta imienne listy zawodników,
- legitymacje członkowskie LZS,
- badania lekarskie /potwierdzone na liście , karcie zawodniczej lub w legitymacji LZS /
- dokumenty tożsamości ,
Przypomina się , że nie posiadają prawa startu w Igrzyskach , mieszkańcy danej gminy
zarejestrowani i występujący w klubach nie będących członkami Zrzeszenia LZS.
Weryfikację zawodników , w imieniu Kujawsko - Pomorskiego Zrzeszenia LZS , każdorazowa
przeprowadza organizator turnieju , w obecności wszystkich opiekunów/trenerów startujących
zespołów – tzw. "weryfikacja wzajemna”.

Komisja Sportowa ustaliła również harmonogram eliminacji w grach zespołowych.
Dla poszczególnych dyscyplin sportowych , „graniczne” terminy przeprowadzenia eliminacji
przedstawiają się następująco:
KOSZYKÓWKA
Mężczyźni I-sza runda - do 15 grudnia 2019r.
II-ga runda - do 15 lutego 2020r.
Kobiety

I-sza runda - do 10 lutego 2020r.
II-ga runda - do 15 marca 2020r.

PIŁKA NOŻNA
Mężczyźni I-sza runda - do 15 lipca 2019r.
II-ga runda - do 31 sierpnia 2019r.
III-cia runda - do 30 października 2019r.
IV-ta runda - do 30 kwietnia 2020r.
Kobiety I-sza runda - do 15 sierpnia 2019r.
II-ga runda - do 30 października 2019r.

III-cia runda - do 30 kwietnia 2020r.

PIŁKA RĘCZNA
Mężczyźni i kobiety
I-sza runda - do 15 października 2019r.
II-ga runda - do 30 marca 2020r.
PIŁKA SIATKOWA
Mężczyźni
I-sza runda - do 30 października 2019r.
II-ga runda - do 15 grudnia 2019r.
III-cia runda - do 15 lutego 2020r.
IV-ta runda - do 30 marca 2020r.
Kobiety
I-sza runda - do 15 listopada 2019r.
II-ga runda - do 15 lutego 2020r.
III-cia runda - do 30 marca 2020r.
PIŁKA SIATKOWA PLAŻOWA
Mężczyźni i kobiety
I-sza runda - do 20 lipca 2019r.
II-ga runda - do 25 sierpnia 2019r.
III-cia runda - do 15 września 2019r.
Informuje się , że wszelkie sprawy odwoławcze , dotyczące zawodów eliminacyjnych XVI Igrzysk
Olimpijskich Sportowców Wiejskich Sępólno Krajeńskie - Tokio 2020 , kierować należy:
pisemnie na adres - Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS , ul. Popiełuszki 1 , 87-100 Toruń
pocztą elektroniczną na adres - kpzlzs@op.pl
Dla sprawności wzajemnych kontaktów pomiędzy gminami podajemy wykaz koordynatorów.
Dla ujednolicenia dokumentacji umieszczamy również obowiązujące druki.
Ze sportowym pozdrowieniem
Przewodniczący K-P Z LZS
Michał Marszałkowski

