
X MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW W KAJAK POLO 

LEŚNA  11.08.2019 r. 
 

 Miejsce, termin, organizator: 
Mistrzostwa Polski Weteranów  w Kajak Polo rozegrane zostaną w dniu 11.08.2019 na 
basenie do kajak polo. Organizatorem jest Ludowo Uczniowski Klub Sportowy „Kwisa” 
i Polski Związek Kajakowy.  

 Uczestnictwo: 
W turnieju mogą brać udział wszyscy zawodnicy(czki) urodzeni(one) w  roku 1988 i 
starsi oraz urodzeni w roku 1990 – 1994, którzy przez ostatnie dwa sezony (2017-2018) 
nie startowali w zawodach rangi Mistrzowskiej i w Pucharze Polski w Kajak Polo. 

 Zgłoszenia, losowanie, odprawa: 
Według zgłoszeń imiennych zostaną rozlosowani zawodnicy do drużyn (minimum 5 
osobowych), w których wybrani zostaną kapitanowie i nazwa drużyny. 
W  drużynach z jednego klubu musi być nie mniej niż pięciu zawodników, jeżeli skład 
drużyny będzie niepełny (tzn. 2-4 zawodników) to do drużyny zostaną dolosowani 
zawodnicy j.w. 
Wszyscy zawodnicy i zawodniczki występować będą w jednej kategorii  open mix. 
Turniej zostanie rozegrany zgodnie z regulaminem Kajak Polo. 
Zgłoszenia imienne lub drużynowe należy wysyłać na adres: LUKS „Kwisa” Leśna, ul. 
Polna 5, 59-820 Leśna, email: jaceksztuba@wp.pl w terminie do 06.08.2019 r. 
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 10.08.2019 o godz. 17:00 na stadionie kajak 
polo. 

 Sposób przeprowadzenia turnieju: 
IX Mistrzostwa Polski Weteranów w Kajak Polo zostaną przeprowadzone na dwóch 
boiskach. System rozgrywek zostanie podany podczas odprawy technicznej – 
uzależniony jest od ilości zgłoszeń.  
Do mistrzostw zostanie dopuszczony sprzęt, który spełnia wymogi regulaminowe. 
Organizator zapewnia kompletny sprzęt dla zawodników, którzy nie posiadają swojego 
wyposażenia. 

 Opłaty: 
Za każdą zgłoszoną drużynę (5 zawodników) – 200 zł,                                                 
lub za zgłoszenie indywidualne – 40 zł.  

 Nagrody: Za zajęcie  pierwszych trzech miejsc zawodnicy otrzymają  medale. 
Nagrody rzeczowe w zależności od ilości sponsorów. 

 Różne: Pole namiotowe na terenie basenu bez opłat. Organizator służy pomocą 
w rezerwacji noclegów i wyżywienia.  

 

www.kwisa.eu         www.pzkaj.pl 

mailto:jaceksztuba@wp.pl
http://www.kwisa.eu/
http://www.pzkaj.pl/


 XII Regaty slalomowe DZIECI I WETERANÓW im. Ireneusz Kielera 

LEŚNA  9-10.08.2019 r. 
 

 Miejsce, termin, organizator: 
Regaty slalomowe rozegrane zostaną w dniu 9-10.08.2019 na rzece Kwisa w Leśnej. 
Organizatorem jest Ludowo Uczniowski Klub Sportowy „Kwisa”. 

 Uczestnictwo: 
Kategorie wiekowe i konkurencje dla dzieci i młodzików: 
K-1 młodziczki (rocznik 2005-2007), 
K-1, C-1 dziewcząt (rocznik 2008 i młodsze), 
K-1, C-1 młodzików (rocznik 2005-2007), 
K-1, C-1 chłopców (rocznik 2008 i młodsi), 
C-2 roczniki 2004 i młodsi/sze. 
Kategorie wiekowe i konkurencje dla weteranów: 
K-1 młodzik (roczniki 1984-1993), 
K-1 junior (rocznik 1974-83), 
K-1 senior (rocznik 1964-73) 
K-1 weteran (rocznik 1963 i starsi), 
K-1 kobiet, C-1, C-2 open (rocznik 1994 i starsi). 
 

 Zgłoszenia, losowanie, odprawa: 
Zgłoszenia imienne lub drużynowe należy wysyłać na adres: LUKS „Kwisa” Leśna, ul. 
Polna 5, 59-820 Leśna, e-mail: jaceksztuba@wp.pl w terminie do 6.08.2019. Odprawa 
techniczna odbędzie się w dniu 9.08.2019 o godz. 9:00 przy torze LUKS Kwisa. 

  Rozkład biegów i ich kolejność:  
organizator poda na pierwszej odprawie kierowników drużyn, która odbędzie się 
9.08.2019 r. o godz.900 na torze slalomowym w Leśnej. Zawody dla dzieci start w 
piątek godz. 14.00. Zawody weteranów odbędą się w sobotę o godz. 14.00. Zawody 
rozgrywane zgodnie z regulaminem PZKaj.  

  Nagrody:  
organizator przewiduje nagrody: indywidualne  za 1, 2, 3 miejsce,  
Liczbę i rodzaj nagród organizator przedstawi na pierwszej odprawie kierowników. 

Opłaty: 
 za zgłoszenie indywidualne młodzik –  5 zł,  weteran – 30 zł.  

 Nagrody:Za zajęcie  pierwszych trzech miejsc zawodnicy otrzymają  medale, 
przechodnia „laska” weterana, nagrody rzeczowe w zależności od ilości sponsorów. 

 Różne: Pole namiotowe na basenie bez opłat. Organizator służy pomocą w 
rezerwacji noclegów i wyżywienia.  

 HYPERLINK "http://www.kwisa.eu/"www.kwisa.eu      

mailto:jaceksztuba@wp.pl
http://www.kwisa.eu/


TURNIEJ KAJAK POLO DLA DZIECI 10-11.08.2019 W LEŚNEJ 

 

 Miejsce, termin, organizator: 
Turniej dzieci zostanie rozegrany równolegle z Mistrzostwami Polski Weteranów w 
Kajak Polo w dniach 10-11.08.2019 na stadionie kajak polo ul. Polna 5 w Leśnej. 
Organizatorem jest Ludowo Uczniowski Klub Sportowy „Kwisa”. 

 

 Uczestnictwo: 
W turnieju mogą brać udział wszyscy zawodnicy i zawodniczki urodzeni(one) w roku: 
Starsza grupa młodzicy 2005 – 2007 (możliwe zgłoszenie młodszych roczników). 
Dzieci 2008 i młodsi. 
 

 Zgłoszenia, losowanie, odprawa: 
Turniej zostanie rozegrany zgodnie z regulaminem Kajak Polo. 
Zgłoszenia imienne lub drużynowe należy wysyłać na adres: LUKS „Kwisa” Leśna, ul. 
Polna 5, 59-820 Leśna, email: jaceksztuba@wp.pl w terminie do 07.08.2019 r. Odprawa 
techniczna odbędzie się w dniu 9.08.2019 (piątek) o godz. 19:00 na stadionie kajak 
polo. 
 

 Sposób przeprowadzenia turnieju: 
Turniej dzieci i młodzików w Kajak Polo zostanie przeprowadzony na dwóch boiskach. 
W dwóch kategoriach wiekowych. System rozgrywek zostanie podany podczas odprawy 
technicznej – uzależniony jest od ilości zgłoszeń. W zależności od ilości zgłoszonych 
drużyn możliwy jest start w jednej kategorii wiekowej. 
Do turnieju zostanie dopuszczony sprzęt, który spełnia wymogi regulaminowe. 
 

 Opłaty: 
Za każdy zgłoszony zespół – 50 zł.  

 Nagrody: Za zajęcie  pierwszych trzech miejsc drużyny otrzymają  medale  
Nagrody rzeczowe w zależności od ilości sponsorów. 

 Różne:  - Pole namiotowe na terenie basenu bez opłat. Organizator służy 
pomocą w rezerwacji noclegów i wyżywienia.       

- Startujący zwodnicy powinni mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać umiejętność 

pływania. Aktualny dokument potwierdzający datę urodzenia.                                                                                                              

 

 

 

mailto:jaceksztuba@wp.pl

