I OFICJALNE MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW W KAJAK POLO
LEŚNA 31.07.2011
1. Miejsce, termin, organizator:
I Mistrzostwa Polski Weteranów w Kajak Polo rozegrane zostaną w dniu
31.07.2011 (niedziela) na stadionie do kajak polo w Leśnej. Organizatorem jest
Ludowo Uczniowski Klub Sportowy „Kwisa” i Polski Związek Kajakowy.
2. Uczestnictwo:
W turnieju mogą brać udział wszyscy zawodnicy(czki) urodzeni(one) w roku 1981
i starsi, oraz urodzeni w roku 1982 – 1986, którzy przez ostatnie dwa sezony
(2009-2010) nie startowali w zawodach rangi Mistrzowskiej w Kajak Polo.
3. Zgłoszenia, losowanie, odprawa:
Według zgłoszeń imiennych zostaną rozlosowani zawodnicy do drużyn (minimum 5
osobowych), w których wybrani zostaną kapitanowie i ustalona zostanie nazwa drużyny.
W drużynach z jednego klubu musi być nie mniej niż pięciu zawodników, jeżeli skład
drużyny będzie niepełny (tzn. 2-4 zawodników) to do drużyny zostaną rozlosowani
zawodnicy j.w.
Wszyscy zawodnicy(czki) występować będą w jednej kategorii mieszanej open. Turniej
zostanie rozegrany zgodnie z regulaminem Kajak Polo.
Zgłoszenia imienne lub drużynowe należy wysyłać na adres: LUKS „Kwisa” Leśna, ul. Reja
3, 59-820 Leśna, fax 075 7243166, e-mail: jaceksztuba@wp.pl, kwisa@kwisa.eu w
terminie do 29.07.2011. Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 30.07.2011 o godz.
19:00 na basenie LUKS Kwisa.
4. Sposób przeprowadzenia turnieju:
I oficjalne Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajak Polo zostaną przeprowadzone na
dwóch boiskach o wy miarach: główne 35m na 23m i treningowe 22m na 15m.
System rozgrywek zostanie podany podczas odprawy technicznej – uzależniony
jest od ilości zgłoszeń.
Do mistrzostw zostanie dopuszczony sprzęt, który spełnia wymogi regulaminowe.
Organizator zapewnia kompletny sprzęt dla zawodników, którzy nie posiadają swojego
wyposażenia.
Oprawę sędziowską (licencjonowaną) zabezpiecza organizator.
5. Opłaty:
Za każdy zgłoszony zespół – 100 zł, za zgłoszenie indywidualne – 20 zł.
6. Nagrody:
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc zawodnicy otrzymają medale ufundowane przez
Polski Związek Kajakowy.
7. Różne:
Pole namiotowe na terenie basenu - bez opłat (woda, energia, toalety, łazienka).
Organizator służy pomocą w rezerwacji noclegów i wyżywienia.

www.kwisa.eu

www.pzkaj.pl

