OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MŁODZIKÓW
1.Miejsce, termin, organizator.
Ogólnopolski Turniej Młodzików rozegrany zostanie w dniach 01-02.09.2018r w Choszcznie.
Organizatorem jest LUKS „Wodniak” Choszczno
2.Uczestnictwo:
W turnieju mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2004-2006 zgłoszeni do PZKaj
i posiadający dokumentację zgodną z regulaminem PZKaj (licencję, aktualne badania
lekarskie)
3.Zgłoszenia, losowanie, odprawa:
Klub biorący udział w turnieju ma prawo zgłosić maksymalnie dwie drużyny Każda zgłoszona
drużyna może liczyć od 5 do 8 zawodników.
Zgłoszenia na obowiązujących drukach należy wysłać na adres: Norbert Watkowski ul.
Długosza 30 73-200 Choszczno , e-mail: watek1975@gmail.com w terminie do 13.08.2018.
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 31.08.2018r o godz. 19.00 na przystani MOSW
Choszczno ul. Promenada 2
Kontrola sprzętu zostanie przeprowadzona w dniu 31.08.2018 r w godz. 15.00-18.00 w miejscu
wyznaczonym przez organizatora. Do turnieju zostanie dopuszczony sprzęt, który spełnia
wymogi regulaminowe.
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).
4.Sposób przeprowadzenia turnieju:
Ogólnopolski Turniej Młodzików rozegrany zostanie na boisku o wymiarach 35m na 23m.
System rozgrywek zostanie podany podczas odprawy technicznej uzależniony jest od ilości
zgłoszeń. W turnieju mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki urodzeni w latach 2004-2006.
Turniej rozegrany zostanie w jednej kategorii wiekowej dopuszcza się udział drużyn
mieszanych.
5.Opłaty:
Bez opłat startowych, ale w przypadku braku zgłoszenia obsługi sędziowskiej, opłata
sędziowska w wysokości 200zł (zgodnie z treścią pkt. 3), płatna w terminie do 13.08.2018 na
konto Polskiego Związku Kajakowego nr: 53 1240 2034 1111 0000 0307 0530 (jest to
warunek przyjęcia zgłoszenia i rozlosowania drużyny w programie zawodów).
Różne:
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające.
Organizator służy pomocą w rezerwacji noclegów i wyżywienia
Kontakt: tel. 506 198 718 lub watek1975gmail.com
pole namiotowe na terenie LUKS „Wodniak” - bez opłat.
Turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami kajak polo. Sędzia
Główny zostanie wyznaczony przez Kolegium Sędziów PZKaj. Sędziowie prowadzący gry
będą wyznaczeni na odprawie sędziowskiej w dniu 31.08.2018 (po odprawie technicznej).
Sędziowie prowadzący gry zobowiązani są do posiadania ubiorów oraz wyposażenia
sędziowskiego zgodnych z regulaminem Kajak Polo.
Trzy pierwsze drużyny otrzymują medale.
Wszelkie zmiany w organizacji turnieju muszą zostać zatwierdzone przez komisję kajak polo.

