
 
Zimowe Mistrzostwa Polski w Kajak Polo 
Miejsce, termin, organizator: 
Zimowe Mistrzostwa Polski w Kajak Polo rozegrane zostaną w dniach 
03-04.03.2012 r. na Basenie Olimpijskim Floating Arena, ul Wąska 16 w Szczecinie.  
Organizatorem jest KS WISKORD SZCZECIN. 
Uczestnictwo: 
Turniej rozegrany zostanie w 2 kategoriach 
• mężczyzn 
• kobiet 
W mistrzostwach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 1997 r. i starsi (w kategorii kobiet i 
mężczyzn), zgłoszeni do Krajowych Federacji Kajak Polo i posiadający dokumentację zgodną 
z regulaminem stosownej federacji krajowej (w przypadku PZKaj; licencje, aktualne badania 
lekarskie). Wszyscy uczestnicy muszą posiadać stosowne ubezpieczenie. 
Kierownicy ekip na odprawie technicznej zobowiązani są do złożenia poświadczenia o 
posiadaniu w/w dokumentacji. 
Zgłoszenia, losowanie, odprawa: 
Klub biorący udział w mistrzostwach ma prawo zgłosić jeden zespół w kategorii kobiet i 
jeden zespół w kategorii mężczyzn. Każda zgłoszona drużyna może liczyć od 5 do 10 
zawodników. Zgłoszenia na obowiązujących drukach należy wysłać na e-mail: 
pskorba3@wp.pl w terminie do 08.02.2012.  

Odprawa techniczna odbędzie się w dniu rozpoczęcia turnieju 03.03.2012r  o godz. 6,00 na 
Basenie Olimpijskim Floating Arena, ul Wąska 16, 71-415 Szczecin 
Sposób przeprowadzenia turnieju: 
Zimowe Mistrzostwa Polski w Kajak Polo zostaną przeprowadzone na 50 m basenie krytym i 
boisku o wymiarach zgodnych z regulaminem ICF. 
System rozgrywek zostanie podany podczas odprawy technicznej, uzależniony jest od ilości 
zgłoszeń. Najlepsze zespoły z XIV Mistrzostw Polski z 2011 r. zostaną rozstawione do 
odpowiednich grup. 
Opłaty: 
Za każdy zgłoszony zespół; 200zł płatne w terminie do 15.02.2012 na konto organizatora 
PKO BP II O/SZCZECIN 10 1020 4795 0000 9002 0094 7135 (jest to warunek przyjęcia 
zgłoszenia i rozlosowania drużyny w programie zawodów). Vadium za odwołanie 20 krotna 
wysokość diety. 
Różne: 
Kontrola i odkażanie sprzętu zostanie przeprowadzone w dniu 03.03.2012r. w godz.6.00-7.00 
Do mistrzostw zostanie dopuszczony sprzęt, który spełnia wymogi regulaminowe ICF. 
Rezerwacja noclegów i wyżywienia we własnym zakresie zgłaszających.  
Istnieje możliwość zamawiania wyżywienia na obiekcie pod nr tel. 519 352 807 .  
Koszty organizacji imprezy pokrywa Miasto Szczecin. 
Sędzia Główny zostanie wyznaczony przez Kolegium Sędziów PZKaj.  
Sędziowie prowadzący gry będą wyznaczeni na odprawie sędziowskiej w dniu 03.03.2012 
(po odprawie technicznej).  
Sędziowie prowadzący gry zobowiązani są do posiadania ubiorów oraz wyposażenia 
sędziowskiego zgodnych z przepisami Kajak Polo ICF. 
Trzy pierwsze drużyny w każdej kategorii otrzymują medale 
 
Kontakt : Piotr Szczeszek tel.: 601 88 06 57, e-mail: pskorba3@wp.pl  
 


