
XVIII Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajak Polo 
 
1.Miejsce, termin, organizator: 
XVII Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajak Polo rozegrane zostaną w dniach                         
24-26.07 r. 2015 w Kaniowie. 
2.Uczestnictwo: 
W mistrzostwach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 2000 r. i starsi (w kategorii kobiet 
mężczyzn), zgłoszeni do PZKaj i posiadający dokumentację zgodną z regulaminem PZKaj 
(licencję, aktualne badania lekarskie) 
3.Zgłoszenia, losowanie, odprawa: 
Klub biorący udział w mistrzostwach ma prawo zgłosić dowolną ilość zespołów w kategorii 
kobiet i mężczyzn. Każda zgłoszona drużyna może liczyć od 5 do 10 zawodników.  
Zgłoszenia na obowiązujących drukach należy wysłać na adres PZKaj ul. Erazma Ciołka 17 
01-445 Warszawa lub e-mail:sport@pzkaj.pl lub office@pzkaj.pl w terminie do 14.07.2015 r. 
odprawa techniczna odbędzie się w dniu 24.07.2015 r. o godz. 20.00   na przystani ORiSW 
w Kaniowie 
Kontrola sprzętu zostanie przeprowadzona w dniu 24.07.2015  od godz.16,00-20,00 w miejscu 
wyznaczonym przez organizatora. Do mistrzostw zostanie dopuszczony sprzęt, który spełnia 
wymogi regulaminowe. 
4.Sposób przeprowadzenia turnieju: 
XVIII Mistrzostwa Polski Seniorów zostaną przeprowadzone na 2 boiskach o wymiarach 35 m 
na 23 m. W przypadku zgłoszenia z klubu więcej niż 2 drużyn w danej kategorii, organizator 
mistrzostw wyposaży zawodników w identyfikatory, które będą upoważniały do wpływania na 
boisko i do startu. W związku z tym, łącznie ze zgłoszeniem drużyn do mistrzostw, klub 
zobowiązany jest do wysłania zdjęć zgłaszanych zawodników. System rozgrywek zostanie 
podany podczas odprawy technicznej uzależniony jest od ilości zgłoszeń. Najlepsze zespoły 
z XVII Mistrzostw Polski zostaną rozstawione do odpowiednich grup. 
5.Opłaty: 
za każdy zgłoszony zespół 100,00 zł płatne w terminie do 14.07.2015 na konto organizatora  
Bank Śląski o/Czechowice-Dziedzice nr 97 1050 1256 1000 0022 1862 0983 
(jest to warunek przyjęcia zgłoszenia i rozlosowania drużyny w programie zawodów) 
Vadium za odwołanie 20 krotna wysokość diety. 
6. Różne: 
Organizator służy pomocą w rezerwacji noclegów i wyżywienia Kontakt: 
 e- mail  kanu 2002@wp.pl do dnia 20.07.2015 
Organizator zapewnia noclegi na polu namiotowym bezpłatnie.  
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami kajak polo. Sędzia 
Główny zostanie wyznaczony przez Kolegium Sędziów PZKaj. Sędziowie prowadzący gry 
będą wyznaczeni na odprawie sędziowskiej w dniu 24.07.2015 (po odprawie technicznej). 
Sędziowie prowadzący gry zobowiązani są do posiadania ubiorów oraz wyposażenia 
sędziowskiego zgodnych z regulaminem Kajak Polo. 
Trzy pierwsze drużyny w każdej kategorii otrzymują medale. 


