
Regulamin 

 

Międzynarodowe Mistrzostwa Kalisza w  KAJAK POLO  

oraz  
  III Edycja Pucharu Polski 

Kalisz, 05-07.07.2019 r. 
 

 

 

Cel: 

– sprawdzenie poziomu sportowego zawodników Kaliskiego Towarzystwa 

Wioślarskiego na tle drużyn krajowych oraz zagranicznych. 

– promocja aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w mieście Kalisz 

– promocja Kajak Polo w mieście oraz wśród lokalnej młodzieży 

– promocja miasta Kalisz 

 

Miejsce, termin, organizator: 
 

Organizatorem jest Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie. Turniej odbędzie się w dniach 

05-07.07.2019 r. na Przystani Sportowej w Szałe, ul. Kaliska 84. Turniej zostanie 

rozegrany na dwóch boiskach o wymiarach 35 m x 23 m.  

Początek turnieju 05.07.2019 r. o godz. 16.00. 

W dniu 05.07.2019 r. zostaną rozegrane mecze eliminacyjne w kategorii dzieci. 

 

Konkurencje oraz kategorie wiekowe: 
 

I Dywizja - mężczyźni rocznik 2000 i starsi. 

II Dywizja - kobiety 2004 i starsze oraz mężczyźni rocznik  2001- 2004 

III Dywizja - dziewczęta i chłopcy rocznik 2005 i młodsi.                                                

Kategoria dzieci - rocznik 2008 i młodsi. 

 

W dywizji III oraz w kategorii dzieci drużyny mogą być mieszane dziewcząt                               

i chłopców. 

 
Zgłoszenia i odprawa: 
 

Zgłoszenia drużyn do turnieju należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

17.06.2019 r. na obowiązujących drukach na adres: Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie 

Park Miejski 2,  62-800 Kalisz lub na adres e-mail: ktw.kalisz@interia.pl. 

 

Kontrola sprzętu odbędzie się w dniu 05.07.2019 r. od godz. 19.00 do godziny 20.30 

na Przystani Sportowej w Szałe. Odprawa techniczna kierowników drużyn odbędzie 

się w dniu 06.07.2019 r. o godz. 7.00 na Przystani Sportowej. 

 

 

mailto:ktw.kalisz@interia.pl


Opłata startowa: 

 
I Dywizja –   200 zł (50 euro) 

II Dywizja –  200 zł (50 euro) 

III Dywizja – 100 zł (25 euro)                                             . 

Kategoria dzieci – zwolnione z opłat 

 

Opłaty  startowe  należy  wpłacić  najpóźniej  do  dnia 01.07.2019 r.  na  konto  bankowe  

Santander: 71 1090 1128 0000 0000 1201 5707 w tytule dopisując nazwę klubu, 

dywizję oraz ilość drużyn w kategorii. 

 
 

Różne: 
 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów i wyżywienia  po uprzednim zgłoszeniu do 

dnia 17.06.2019 r. na adres e-mail: ktw.kalisz@interia.pl 

Nocleg na terenie Przystani Sportowej KTW pod namiotami bezpłatny. 

 

Nagrody: 

 
Za I-III miejsca w I Dywizji – Puchary + medale oraz nagrody pieniężne 

Za I-III miejsca w II Dywizji – Puchary + medale 

Za I-III miejsca w III Dywizji – medale 

Kategoria dzieci - medale 

 

 

Wiceprezes ds. sportowych 

        Ryszard Wlazły 

 

 

 

 
 
 

    
 

            
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

Serdecznie Zapraszamy do Grodu nad Prosną. 
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