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Kujawsko-Pomorskie  Zrzeszenie  LZS   pragnie poinformować , iż  zweryfikowane  zostały  kolejne 
turnieje  kwalifikacyjne  w  grach  zespołowych.  
Zweryfikowano  również  dwa  pierwsze  turnieje  kwalifikacyjne  w  tenisie  stołowym. 
 
Dla  ułatwienia  i  przyspieszenia  obiegu  dokumentacji , proponujemy   przesyłanie  informacji     
tylko  drogą  elektroniczną  , jak  to  czynią  już  niektórzy  koordynatorzy. 
 
Bardzo  prosimy  gospodarzy  eliminacji  w  koszykówce  o  podjęcie  działań  zmierzających  do  ich  
przeprowadzenia. Ewentualne  przesunięcie  terminów  zakończenia  rund  może  wynosić  
maksymalnie  do  2-ch  tygodni. 
 
W  zakładce  „gry zespołowe”  umieszczone  zostały  uaktualnione  wyniki. 
 
Uruchamiamy  nową  zakładkę  „kwalifikacje” ,  gdzie  umieszczane  będą  dane  dotyczące  gmin  
oraz  zawodniczek  i  zawodników , którzy  uzyskali  kwalifikacje  do  udziału  w  Finale  Igrzysk. 
 
Informujemy, że  po  szczegółowej  analizie  materiałów  związanych ze złożonym  protestem przez  
Gminę  Lubiewo , a  dotyczącym  udziału  w  rozgrywkach  piłki  nożnej  dziewcząt , zawodniczek nie  
uprawnionych w zespole Gminy  Pruszcz, Komisja Sportowa i Prezydium  K-P Z LZS za  uzasadnione  
uznały  jego  złożenie. W  związku  z  naruszeniem  Regulaminu  IOSW, zespół  dziewcząt  w  piłce  
nożnej  Gminy  Pruszcz  zostaje  wycofany  z  dalszych  rozgrywek. Do następnej  rundy  awansuje  
tym  samym  zespół  Gminy  Lubiewo. 
 
Przypominamy , że  prawo  startu  w  IOSW  mają  zawodnicy  klubów  pionu  LZS  oraz  mieszkańcy  
danej  gminy  zameldowani  w  niej  na  pobyt  stały. 
 
U w a g a !!! 
ZE   WZGLĘDÓW   ORGANIZACYJNYCH , PO   UZYSKANIU   OPINII   CZŁONKÓW   RADY   ORAZ  
PREZYDIUM   USTALA   SIĘ   NOWY   TERMIN   PRZEPROWADZENIA   FINAŁU   XVI   IGRZYSK. 

IGRZYSKA   ODBEDĄ   SIĘ   W   TERMINIE   19 – 21  CZERWIEC   2020. 
 
Przypomina  się  również  o  niezbędnych  dokumentach , które  przedłożyć  należy  na  weryfikacji  w  
dniu  odbywania  turniejów , zgodnie  z  Regulaminem  XVI  Igrzysk . Są  to: 
- imienna  lista  zawodników/zawodniczek , potwierdzona  przez  Wójta/Burmistrza 
- legitymacja  LZS ,  
- dokument  tożsamości ,  
- aktualne  badanie  lekarskie , (potwierdzone  w  legitymacji  LZS , w  karcie  zawodniczej ,  na  liście   
                                                        zgłoszonych  zawodników  lub  oświadczenie  uczestnika  zawodów). 
Dla kontaktów  dotyczących  XVI  Igrzysk  -  telefon   691 866 803  oraz  adres  email   kpzlzs@op.pl 
           
                                                                                                        Ze sportowym  pozdrowieniem 
                                                                                                             Przewodniczący  K-P Z LZS 
                                                                                                                Michał  Marszałkowski                                                                                                                    
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