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MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW 
w  kajak polo 

strefa E 
KPM – MAZ – WM – PDL 

 Bydgoszcz 07 wrzesień 2014 r. 
 

1. Cel: 

� Realizacja programu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zgodnie z ustawą o 

kulturze fizycznej oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży 

� Popularyzacja i upowszechnianie kajak polo 

2. Organizator: 

                      Kujawsko – Pomorski Związek Kajakowy 

      ul. Gdańska 163  p.124 

         85 – 915 Bydgoszcz 

         

3. Miejsce: 

                  Tor regatowy  Brdyujście  ul. Witebska 26  Bydgoszcz 

 

4. Uczestnicy: 

W turnieju prawo startu mają zawodnicy w rocznikach 2000 – 2001 – 2002 posiadający licencję 

zawodniczą, badania lekarskie,  umiejętność pływania potwierdzoną przez upoważnione 

osoby, legitymację szkolną .  

W przypadku braku powyższych dokumentów zawodnik zostaje nie dopuszczony do turnieju, 

                     a drużyna może być wykluczona. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.  

                    Organizacje  zgłaszające ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

5. Sposób przeprowadzenia turnieju: 

                    Mistrzostwa przeprowadzone zostaną na 3 boiskach. 

                    System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszeń. 

                    W dniu 23.08.2014 r. podczas Mistrzostw Polski Młodzików na torze regatowym Brdyujście 

                    odbędzie się spotkanie Kierowników ekip lub upoważnionych trenerów  z Sędzią Głównym              

                    turnieju, w celu omówienia przeprowadzenia zawodów.  

                    Miejsce i godzina spotkania podana zostanie  na odprawie technicznej  w dniu 22.08.14 r. 

                     

6. Zgłoszenia i termin: 

                      Zgłoszenia powinny zawierać: 

                     - pełną nazwę klubu z nr licencji klubowej, 



                     - listę zbiorczą zawodników z nr licencji zawodniczej, 

                     - w przypadku zgłoszenia przez klub większej ilości drużyn należy dokładnie rozpisać    

                       zawodników startujących w danym zespole.  Nie ma możliwości zmian w drużynach, 

                              Zgłoszenia  należy przesłać do : 

                       Kujawsko – Pomorski Związek Kajakowy 

      ul. Gdańska 163  p.124 

      85 – 915 Bydgoszcz 

           e – mail:    terjadka@wp.pl     tel. 505 661 399 

                       Do  dnia   26  sierpnia  2014 r.  pocztą  elektroniczną należy przesłać    

                    zgłoszenie klubu z  podaniem ilości startujących zespołów  z danego klubu. 

                    Do dnia 29 sierpnia 2014 r. listy zbiorcze zawodników z nr licencji    

                    występujących w poszczególnych zespołach. 

                    Losowanie odbędzie się  w  dniu 30 sierpnia  br. w  siedzibie  K– PZKaj. 
 

7. Opłaty: 

Nie obowiązuje opłata startowa. 

 

8. Punktacja:  

 

Lok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
PKT 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3 84 

 

      Zgodnie z regulaminem   PZKAJ.  Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kajak polo na rok 

2014. 

 

9. Nagrody: 

Za pierwsze trzy miejsca drużyny otrzymują pamiątkowe medale. 

 

10. Odprawa techniczna kierowników ekip  i  trenerów: 

              07 września  2014 r.   o godz. 8
00 

 na torze regatowym w Brdyujściu                                 

              Planowany początek turnieju o godz. 8
30

. 

                      W trakcie turnieju przeprowadzana będzie wyrywkowa kontrola sprzętu. 

11. Różne: 

    W czasie trwania turnieju kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację zawodniczą / książeczki        

    zdrowia, licencje   zawodnicze / , legitymacje szkolne i umożliwić Komisji Sędziowskiej jej kontrolę. 

 

12. W sprawach nie ujętych w mniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy i regulaminy Polskiego Związku 

Kajakowego w zakresie kajak polo. 

 

                                                        



 


