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O ano novo começa com Qualificação Olímpica em torneios organizados pela Comissão
Europeia, América do Sul, NORCECA e confederações africanas. O primeiro torneio do ano
arranca hoje com       oito equipes que competem para se qualificar para os Jogos Olímpicos
Rio 2016 no Torneio de Qualificação Olímpica Europeu Feminino, em Ancara, na Turquia, de 4
a 9 de janeiro.

O torneio de qualificação olímpico europeu será disputada em Berlim, na Alemanha, entre 5 e
10 deste mês. Coincidirá com os torneios femininos da América do Sul (06 a 10 de janeiro),
bem como dos Homens e das Mulheres (NORCECA - Homens de 08 a 10 e Mulheres de 06 a
10 de janeiro), e das Confedereções africanas (homens = de 7 a 14 de janeiro).

  

Próximos torneios de qualificação olímpica:

Mulheres:

Olímpico Europeu Torneio de Qualificação
(Janeiro 04-09, 2016, em Ancara, Turquia)

  

Sul americana Olímpico Torneio de Qualificação
(06-10 janeiro de 2016 - TBD, Argentina)

  

NORCECA Torneio de Qualificação Olímpica
(07-09 janeiro de 2016 em Lincoln, EUA)

  

Africano Olímpico Torneio de Qualificação
(12-19 fevereiro de 2016 em Yaoundé, Camarões)

  

Homens:

Olímpico Europeu Torneio de Qualificação
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(5-10 janeiro de 2016 - Berlim, Alemanha)

  

Africano Olímpico Torneio de Qualificação
(7-14 janeiro de 2016 - Brazzaville, República do Congo)
     
NORCECA Torneio de Qualificação Olímpica
(De Janeiro de 8 a 10, 2016 - Edmonton, Canadá)

  

Os vencedores de cada um dos cinco torneios de qualificação continentais se juntarão às duas
melhores equipes por sexo da Copa do Mundo de Voleibol FIVB Japão de 2015.

  

O torneio de qualificação para as equipes asiáticas também vai funcionar como um Torneio de
Qualificação Olímpica Mundial e será realizado no Japão entre 14 de maio e 5 de junho de
2016. Os anfitriões serão acompanhados pelas três melhores equipes classificadas da Ásia de
acordo com o Ranking Mundial da FIVB por gênero, bem como os segundo e terceiro
colocados do Torneio Olímpico de Qualificação Europeia, a segunda equipe colocada a partir
da América do Sul e a segunda equipe colocada da NORCECA. A equipe asiática melhor
classificada e os três melhores times classificados deste torneio vão se qualificar para os Jogos
Olímpicos.

  

A vaga final será decidida no Torneio de Qualificação Olímpica Intercontinental para cada sexo,
a ser realizada no período de 14 de maio a 5 de junho de 2016. O terceiro colocado da equipe
da América do Sul - Qualificação Torneio Olímpico, o terceiro colocado da equipe NORCECA -
Torneio Olímpico de Qualificação e os segundo e terceiro colocados do Torneio de
Qualificação Olímpica Africana competirão para a vaga final.
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