Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Sępólno Krajeńskie – Tokio 2020
Komunikat Nr 5
Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS w Toruniu informuje , że dobiega końca kolejna runda eliminacyjna do
XVI IOSW w piłce nożnej kobiet i mężczyzn.
Rozpoczynamy eliminacje w piłce siatkowej , ręcznej i koszykówce. Bardzo prosimy gospodarzy turniejów
o przesyłanie niezbędnych informacji w tym zakresie.
Informujemy również , że wyłoniono pierwszych finalistów Igrzysk w grach zespołowych. Zakończyły się
eliminacje w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn.
Zespoły , które uzyskały prawo startu w Igrzyskach uwidoczniono w zakładce „gry zespołowe”.
GRATULUJEMY.
Przepraszamy za błędnie wyznaczoną w poprzednim komunikacie datę organizacji turnieju tenisa
stołowego w Chełmnie na dzień 30.10.2019.
Pierwszy turniej eliminacyjny , odbędzie się w dniu 20 października br. - niedziela
w na obiekcie sportowym LUKS w CHEŁMNIE ul. Harcerska 1.

Początek turnieju dla kategorii młodzik i junior - godzina 10-ta
Początek turnieju dla kategorii kadet i senior - godzina 12-ta
Stosownie do regulaminu każda zgłoszona Gmina może wystawić maksymalnie od 1 do 3 zawodniczek
i zawodników w każdej kategorii. 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
Sposób wyłaniania finalistów.
a). zawodnicy zdobywają awans do finału Igrzysk poprzez udział w czterech wojewódzkich turniejach
eliminacyjnych , które odbędą się w terminie od 15.10.2019 do 15.04.2020
b). do finału Igrzysk z każdego turnieju kwalifikuje się 4-ch najlepszych 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,
Zapraszamy zatem przedstawicieli reprezentacji deklarujących start w tej dyscyplinie.
Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z regulaminem Igrzysk, imienne listy uprawnionych do gry
zawodniczek i zawodników , można zmieniać do momentu przystąpienia do ostatniej rundy
i stają się one jako obowiązujące na finale XVI IOSW.
Wszelkie sprawy dotyczące XVI IOSW kierować prosimy:
pisemnie na adres - Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie LZS , ul. Popiełuszki 1 , 87-100 Toruń
pocztą elektroniczną - kpzlzs@op.pl a telefonicznie na numer 691 866 803,
Ze sportowym pozdrowieniem
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