
MI ĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW 
w KAJAK POLO 

Zalew Zadębie / Skierniewice 29.09.2012 
 

ZAPOWIED Ź 
 

1. Nazwa: Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Kajak Polo. 
2. Cel: Wyłonienie najlepszych zespołów strefy D w Kajak Polo w kategorii 

młodzika.  
3. Data:      29.09.2012r. 
4. Miejsce: Zalew Zadębie w Skierniewicach ul. Konwaliowa /przy wypożyczalni 

sprzętu pływającego/. 
5. Organizator: WOPR Skierniewice 

Łódzki Okręgowy Związek Kajakowy w Tomaszowie Maz. 
6. Uczestnicy: W mistrzostwach mogą brać udział zawodnicy rocznik roczniki 1998  

- 2000 (w kategorii dziewcząt i chłopców) posiadający dokumentację 
zgodnie z regulaminem PZKaj (licencja zawodnicza, ważne badania 
lekarskie, ubezpieczenie). 

7. Zgłoszenia: Kluby biorące udział w mistrzostwach mają prawo zgłosić dowolną 
liczbę zespołów w kategorii dziewcząt i chłopców.  
Każda zgłoszona drużyna może liczyć min. 5 osób 
Zgłoszenia na obowiązujących drukach należy przesłać na adres: 
Dąbrowski Leszek 97-200 Tomaszów Maz. ul. Kombatantów 7/9 m 27  
/z dopiskiem: ŁOZKaj – MMMł/  lub drogą elektroniczna na adres 
dąbrowski.l@op.pl  
Do zgłoszenia należy dołączyć listę zbiorczą zawodników biorących 
udział w turnieju wraz z datą uradzenia i nr licencji zawodniczej. 
OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZE Ń UPŁYWA W DNIU 21.09.2012. 

8. Różne: 
 

• Turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami Kajak Polo, 
• Sposób przeprowadzenia turnieju, który zależeć będzie od ilości 

zgłoszonych drużyn, zostanie podany na odprawie technicznej.  
• Odprawa techniczna odbędzie się w dniu zawodów o godz. 9.00  

w miejscu zawodów. Rozpoczęcie turnieju o godz. 10.00 
• Trzy pierwsze drużyny w każdej kategorii otrzymają medale.  
• Organizacje zgłaszające zabezpieczają swoim zespołom sprzęt do gry  

w kajak polo spełniający normy bezpieczeństwa. Kontrola techniczna 
zostanie przeprowadzona w dniu 29.09.2012r. od godz. 9.00 w miejscu 
wyznaczonym przez organizatora. 

• Koszty przeprowadzenia turnieju pokrywa organizator. Pozostałe 
koszty ponoszą organizacje zgłaszające. 

• Nad zalewem Zadębie /w pobliżu miejsca rozegrania zawodów/ istnieje 
możliwość rozstawienia namiotów oraz znajduje się bar, w którym 
można zamówić ciepły posiłek.  

• Informacji na temat turnieju udzielają: 
   -  Leszek Dąbrowski tel .798 486 293  e-mail dabrowski.l@op.pl 
   -  Bernard Motylewski tel .602 598 351 e-mail motylewski_bernard@interia.pl 
   
 

  
  
  


