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TERMIN ;     12  WRZESIEŃ   2020 R. 

UDZIAŁ BIORĄ ZAWODNICZKI I ZAWODNICY URODZENI W 

LATACH 2006,2007,2008 
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                                                   ZAPOWIEDŹ 

MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW W 

KAJAK POLO   STREFA  C 

Miejsce i termin: Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Strefa C odbędą się 

12.09.2020r. na obiekcie Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie 

Uczestnictwo : W MMM prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach 2006, 

2007, 2008 posiadający licencję zawodniczą, aktualne badania lekarskie, umiejętność 

pływania potwierdzoną  przez upoważnione osoby  .Klub biorący udział w zawodach ma 

prawo zgłosić dowolną ilość drużyn. 

Zgłoszenia : zgłoszenia zawodników tj. ilość zgłaszanych drużyn wraz z imionami i 

nazwiskami, datą urodzenia i nr licencji zawodniczej, przydzielonych do danej drużyny oraz 

zbiorczą listę klubu należy przesłać na adres e-mail : kanu2002@wp.pl do dnia 06.09.2020r. 

do godz.24.00 –  

Uwaga :  po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane .Kierownicy ekip przed odprawą 

techniczna muszą dostarczyć oryginały popisanych list zbiorczych /ze stosownymi 

oświadczeniami / mimo wcześniejszego wysłania drogą elektroniczną.  

Odprawa Techniczna : Odprawa kierowników drużyn odbędzie się w dniu 12.09.2020r. o 

godz. 8,00 na przystani UKS SET Kaniów  

Sposób przeprowadzenia turnieju : System rozgrywek zostanie podany na odprawie 

technicznej. Najlepsze zespoły z 2019 r. zostaną rozlosowane do odpowiednich grup. 

Opłaty : - nie obowiązuje opłata startowa 

              - koszty organizacji zawodów zabezpiecza organizator 

Nagrody : Za I , II , III miejsca  zawodnicy otrzymają medale  

Różne : - wyżywienie i nocleg zapewniają organizacje zgłaszające – na ośrodku istnieje 

możliwość rozstawienia namiotów. Na terenie ośrodka istnieje lokal, w którym można 

zamówić ciepły posiłek i napoje /podaję nr. Telefonu-600 006 694/. 

Organizacje zgłaszające zabezpieczają swoim zespołom sprzęt specjalistyczny do gry 

spełniający normy bezpieczeństwa zgodnie z aktualnymi Przepisami Kajak Polo. 
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