
XX Mistrzostwa Polski Seniorów w kajak polo 

Leśna 1-3.09.2017 r.  przy wsparciu Totalizatora Sportowego LOTTO   

 
Miejsce termin, organizator: 

XX Mistrzostwa Polski Seniorów w kajak polo rozegrane zostaną na stadionie kajak polo w Leśnej, 

przy ul. Polnej 5 w dniach 1-3.09.2017 na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego. 

Zgłoszenie, losowanie, odprawa: 

Klub biorący udział w Mistrzostwach, ma prawo zgłosić dowolną ilość zespołów w kategorii 

kobiet i mężczyzn. Zgłoszenia na obowiązujących drukach wraz z numerem startowym zawodnika 

i numerem licencji, należy wysłać na adres: Polski Związek Kajakowy ul. Jana Kazimierza 45/U7, 

01-248 Warszawa, e-mail: office@pzkaj.pl oraz jaceksztuba@wp.pl w terminie do 21.08.2017 r. 

(do godz. 24:00). O przyjęciu zgłoszenia decydują; data stempla pocztowego, lub czas 

nadania pocztą elektroniczną i uregulowanie opłaty startowej. 

Rozstawienie drużyn i losowanie do poszczególnych grup, zostanie przeprowadzone w siedzibie 

LUKS Kwisa w Leśnej w dniu 22.08.2017 r. o godz. 16:00. 

Odprawa kierowników ekip odbędzie się w dniu 01.09.2017 r. o godz. 19:00 w burze zawodów przy 

boiskach do kajak polo LUKS Kwisa Leśna. 

Sposób przeprowadzenia Mistrzostw: 

Mistrzostwa Polski Seniorów odbędą się na 2 boiskach o wymiarach 23/35 m. W przypadku 

zgłoszenia więcej niż jednej drużyny w danej kategorii wiekowej, klub zobowiązany jest do 

wysłania pocztą elektroniczną zdjęć zgłaszanych zawodników (w jpg.). Dla tych drużyn 

organizator przygotuje identyfikatory, które będą upoważniały do wpływania na boisko i 

uczestnictwa w grze. System rozgrywek zostanie przesłany do klubów e-mailem. Najlepsze 

zespoły z XIX Mistrzostw Polski Seniorów, zostaną rozstawione do odpowiednich grup. 

Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami 

kajak polo. Równocześnie ze zgłaszaniem drużyny do gry, każdy klub zobowiązany jest do 

zgłoszenia sędziego gry, posiadającego uprawnienia oraz wyznaczyć po 2 osoby do pracy 

przy stoliku sędziowskim – osoby przeszkolone w obsłudze zegara i prowadzenia protokołów 

sędziowskich. Brak zgłoszenia sędziów będzie skutkował dodatkową, obowiązkową opłatą w 

wysokości 200,00zł (dwieście złotych). Sędziowie prowadzący gry muszą posiadać 

regulaminowe ubiory sędziowskie oraz wyposażenie sędziowskie zgodnie z przepisami gry w 

kajak polo. 

Kontrola techniczna sprzętu odbędzie się w dniu 01.09.2017 r. od godz.16:00 do 20:00 na 

stadionie kajak polo w Leśnej w miejscu wyznaczonym przez organizatora. 

Uczestnictwo: 

W Mistrzostwach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2002 i starsi w kategorii kobiet 

i mężczyzn, zgłoszeni do PZKaj, posiadających aktualne badania lekarskie i licencje sportowe. 

Opłaty: 

Za każdy zgłoszony zespół; 

- 100,00 zł za drużynę 

- 200,00 zł brak zgłoszenia obsługi sędziowskiej. 

Opłaty startowe muszą być uregulowane przelewem w terminie do dnia 22.08.2017 r. na 

konto: Łużycki Bank Spółdzielczy   w  Lubaniu o/Leśna 69839200044202723820000010 

(jest to warunek przyjęcia zgłoszenia i rozlosowania drużyny). 

Różne: 
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające. 

Organizator oferuje pomoc w rezerwacji i noclegów i wyżywienia. 

Noclegi na polu namiotowym są bezpłatne. 

mailto:jaceksztuba@wp

