
 MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KAJAK POLO „PANDA CUP 2018” 
DLA DZIECI 

 
MIEJSCE I TERMIN 
Turniej „Panda Cup” dla dzieci rozegrany zostanie równolegle z Pucharem Polski w 
dniach 4-6.05.2018 r. na stadionie do Kajak Polo w Leśnej przy ul. Polna 5. 
Początek turnieju w piątek 05.05.2018 roku. 
 
UCZESTNICTWO 
W turnieju mogą uczestniczyć drużyny krajowe i zagraniczne. 
Zawodnicy i zawodniczki (drużyny mieszane): 
Rocznik 2006 i młodsi/młodsze. 
Zawodnicy zgłoszeni do turnieju powinni posiadać aktualne badania lekarskie i umiejętność 
pływania. 
 
ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia na obowiązujących drukach należy przesłać do dnia 23.04.2018 r. na adres: 
jaceksztuba@wp.pl 
W dniu 23.04.2017 o godz. 16:00, bezwzględnie upływa termin zgłoszeń ! 
Każda drużyna może liczyć od 5 do 10 zawodników. Bez opłaty startowej. 
 
ODPRAWA TECHNICZNA 
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 04.05.2018 r. o godz. 19:00 w Leśnej na stadionie Kajak 
Polo ul. Polna 5. 
 
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU 
System rozgrywek zostanie przesłany na adres email zgłoszonych klubów i podany będzie na 
odprawie technicznej. 
 
NAGRODY 
Trzy pierwsze drużyny w każdej kategorii otrzymują medale i puchary. 
za 1 miejsce PUCHAR I MEDALE 
za 2 miejsce PUCHAR I MEDALE 
za 3 miejsce PUCHAR I MEDALE. 
Nagrody rzeczowe w zależności od sponsorów. 
 
RÓŻNE 
Wyżywienie i nocleg zapewniają organizacje zgłaszające. Pole namiotowe na terenie basenu - 
bez opłat. Organizator służy pomocą w rezerwacji noclegów i wyżywienia. 
Kontakt: tel. 505364698 lub jaceksztuba@wp.pl 
Organizacje zgłaszające zabezpieczają swoim zespołom sprzęt do gry w kajak polo spełniający 
normy bezpieczeństwa. Kierownicy ekip powinni podpisać oświadczenia stwierdzające zdolność do 
udziału w turnieju oraz potwierdzającą umiejętność pływania. 
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Regulamin PANDA CUP 2017 
 

 
1. Turniej w kategorii PANDA CUP rozgrywany jest przy okazji Pucharu Polski. 
 
2. W Panda Cup prawo startu mają dziewczynki i chłopcy w wieku 12 lat i młodsi. 
 
3. Czas gry wynosi 2 x 10 min. Zastrzega się prawo do skrócenia czasu gry przez organizatora 
do 2 x 7 min. Informacja musi być podana podczas odprawy sędziów i kierowników ekip. 
 
4. Zawodnicy grają piłką w rozmiarze 3, jeżeli obie drużyny nie posiadają piłki w tym 
rozmiarze, dopuszcza się do gry piłką w rozmiarze 4. 
 
5. Popychanie ręką do wody jest niedozwolone. W przypadku pierwszego popchnięcia stosuje 
się ostrzeżenie dla całej drużyny, zastosowanie ma sygnał 17, zielona kartka. Przy każdym kolejny 
popchnięciu ręką do wody stosowana jest żółta kartka dla zawodnika, który wykonał przewinienie, 
odesłanie zawodnika na 2 min. 
 
6. W sprawach, o których nie postanowiono, stosuje się obowiązujące przepisy kajak polo. 


