
Kujawsko – Pomorski Związek Kajakowy Bydgoszcz 

       

 

 

„WŁÓKNIARZ” CHEŁMŻA 

 

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW 
w kajak polo 

strefa E 
   KPM – MAZ – WM – PDL 
                        CHEŁMŻA 10.09.2016r. 

 

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 
 Wyłonienie najlepszych zespołów Kajak Polo wśród młodzików w strefie E 
 Popularyzacja i upowszechnianie kajak polo 

 
2. Organizator: 

Kujawsko – Pomorski Związek Kajakowy w Bydgoszczy, w imieniu którego jako realizator – wykonawca występuje 
Uczniowski Klub Sportowy „Włókniarz" Chełmża. 
          

3. Miejsce: 
                  Przystań Klubu Sportowo-Turystycznego „Włókniarz”, ul. Bulwar 1000-lecia, 87-140 Chełmża 
 

4. Uczestnicy: 
W turnieju prawo startu mają zawodnicy w rocznikach  2002 – 2003 – 2004 posiadający licencję zawodniczą, badania 
lekarskie, umiejętność pływania potwierdzoną przez upoważnione osoby. 
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. Każdy klub może zgłosić do turnieju maksymalnie po cztery zespoły w kategorii 
młodziczek i młodzików. 
 

5. Sposób przeprowadzenia turnieju: 

Mistrzostwa przeprowadzone zostaną na specjalistycznych boiskach przeznaczonych do rozgrywek. Nie ma 
możliwości zmian osobowych w poszczególnych zespołach. System rozgrywek ustala Sędzia Główny. W trakcie 
turnieju przeprowadzana będzie wyrywkowa kontrola sprzętu. 

                        
6. Ramowy program: 

                              godz. 8:30 – odprawa techniczna kierowników ekip i sędziów (świetlica KST „Włókniarz”) 
                              godz. 9:00 – 9:30 rozpoczęcie turnieju 



7. Zgłoszenia:  

Zgłoszenia  zawodników, tj. ilość zgłaszanych drużyn wraz z imionami, nazwiskami i nr licencji zawodników przydzielonych 
do poszczególnych drużyn oraz alfabetyczną listę zbiorczą klubu należy przesłać na adres: wlokniarz@vp.pl.  

do dnia 31.08.2016r. do godziny 24:00 
                          

UWAGA: 
Kierownicy  ekip  muszą dostarczyć oryginały podpisanych list zbiorczych / ze stosownym 

oświadczeniem/  przed  rozpoczęciem odprawy technicznej, mimo wcześniejszego wysłania listy drogą 
elektroniczną. 

 
8. Opłaty: 

       - Nie obowiązuje opłata startowa. Koszty organizacji regat zabezpiecza KPZKaj. w Bydgoszczy.  
- Koszt uczestnictwa pokrywają organizacje zgłaszające.  
- Obsadę sędziowską turnieju wyznacza kolegium Sędziów Kajak Polo przy Polskim Związku Kajakowym. 
 

9. Punktacja:  
                 
             Zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży 

 

Lok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

PKT 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3 84 

       
10. Nagrody: 

              Za zajęcie miejsc I – III  zespoły otrzymują  medale. 
11. Różne: 

• W czasie trwania turnieju kierownicy zespołów muszą posiadać dokumentację zawodniczą / książeczki        
        zdrowia, licencje zawodnicze / , umożliwiając Komisji Sędziowskiej jej kontrolę. 

• Łodzie biorące udział w zawodach muszą spełniać warunki zawarte w regulaminie „ Kajak polo”  PZKaj. 

• Zawodnicy startują obowiązkowo w jednakowych koszulkach, specjalistycznych kapokach, 
nieposiadających żadnych odstających elementów i jednakowych kaskach z kratą chroniącą twarz. 

• Kontrola techniczna sprzętu odbędzie się w dniu 10.09.2016 od godz. 8.00 do 9:00 

• Sposób rozegrania zawodów uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn. 

• Program zawodów Kierownicy ekip otrzymają w dniu zawodów, podczas odprawy technicznej. 
 
           W pozostałych sprawach nie objętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy regulaminu „Kajak polo” PZKaj. 
 
 


