
Zapowiedź 
Mi ędzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kajak-polo 

Księżpol  10-11.09.2016 r. 
 
Cel zawodów: Wyłonienie najlepszych zespołów Kajak Polo w strefie D obejmującej województwa: 
lubelskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. 
 
Popularyzacja kajakarstwa wśród dzieci i młodzieży 
 
Miejsce zawodów: Zalew Biszcza Żary   
 
Termin: 10-11.09.2016 r. 
 
Organizator: Lubelska Unia Sportu  w Lublinie w imieniu której jako realizator 
– wykonawca występuje Uczniowski Klub Sportowy w Księżpolu. 
Współorganizator: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  
Zawody finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego  
 
Sposób przeprowadzenia zawodów: 
 
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Kajak Polo rozgrywane będą zgodnie 
z Regulaminem Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży na rok 2016 obejmującym strefę D 
tj. województwa lubelskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. 
- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami kajak polo i regulaminem PZKaj. w 
konkurencji młodziczek i młodzików. 
- W zawodach mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy - rocznik 2002-2003-2004 
- Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać aktualne licencje zawodnicze 
oraz ważne badania lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny 
sportowej, bądź lekarza posiadającego certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo 
Medycyny Sportowej. 
- Początek zawodów w dniu 10.09.2016 r. godz.10.00. (w przypadku zgłoszenia mniejszej 
ilości zespołów możliwość skrócenie zawodów na dzień 10.09.2016 r.). 
- Kontrola techniczna sprzętu odbędzie się w dniu 10.09.2016 od godz. 8.00 
 
Zgłoszenia, odprawa, losowanie 
 
- Zgłoszenia na obowiązujących drukach należy przesłać na adres: uks-tanew@o2.pl 
do dnia 03.09.2016 r. do godz. 15.00. 
- Odprawa techniczna odbędzie się 10.09.2016 r. godz. 9.00 nad Zalewem Biszcza- Żary przy 
wypożyczalni sprzętu pływającego. 
- Sposób rozegrania zawodów uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn. 
- Program zawodów Kierownicy ekip otrzymają w dniu podczas odprawy technicznej. 
 
Nagrody: 
 
- Za zajęcie miejsca I -III zawodnicy otrzymują medale. 
Inne 
- Koszty organizacji regat zabezpiecza Lubelska Unia Sportu. 
- Koszt uczestnictwa pokrywają organizacje zgłaszające. 
- Obsadę sędziowską turnieju wyznacza kolegium Sędziów Kajak Polo przy Polskim Związku 
Kajakowym. 
- Nie pobiera się opłat startowych. 


