
 

 

 

„LOTTO” 24 Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajak Polo 

2 Mistrzostwa Polski Młodzików w Kajak Polo 

 

 

 

Miejsce termin, organizator: 

 

24 Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajak Polo i 2 Mistrzostwa Polski Młodzików w Kajak 

Polo  rozegrane zostaną na obiektach sportowych UKS SET w Kaniowie, w dniach  

17-19.09.2021 r.. Organizatorem zawodów, na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego, jest 

klub UKS SET Kaniów. 

 

Uczestnictwo: 

 

W Mistrzostwach Polski Seniorów mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy urodzeniu w 

roku 2006 i starsi, w Mistrzostwa Polski Młodzików mogą brać udział zawodnicy z 

roczników 2007, 2008 i 2009, posiadający aktualną licencję PZKaj i aktualne badania 

lekarskie. W Mistrzostwach Polski Młodzików / chłopców i dziewcząt /dopuszcza się start 

zawodników chłopców i dziewczynek z kategorii dzieci, jako uzupełnienie drużyny. 

 

Kategorie: 

 

Seniorki (rocznik 2006 i starsi) 

Seniorzy (rocznik 2006 i starsi) 

Młodziczki (2007, 2008 i 2009) 

Młodzicy (2007, 2008 i 2009) 

 

Zgłoszenie, losowanie, odprawa: 

 

Klub biorący udział w Mistrzostwach, ma prawo zgłosić dowolną ilość zespołów we 

wszystkich kategoriach. Każda ze zgłoszonych drużyn może liczyć od 5-10 zawodników. 

Zgłoszenia imienne należy dokonać do dnia 12.09.2021 r. do godz. 23:59 poprzez system 

elektroniczny, który zostanie uruchomiony na stronie internetowej PZKaj, oraz przesłać 

składy poszczególnych drużyn na adres organizatora Dariusz Pilarz ul. Miarki 24 43-502 

Czechowice-Dziedzice  lub e- mail: kanu2002@wp.pl 

 

Odprawa kierowników ekip odbędzie się w dniu 18.09.2021. r. o godz. 6.00 w Kaniowie na 

obiekcie kajak polo. Kontrola sprzętu zostanie przeprowadzona w dniu 17.09.2021  w miejscu 

wyznaczonym przez organizatora w godz. 17.00-20.00 Do mistrzostw zostanie dopuszczony 

sprzęt, który spełnia wymogi regulaminowe. 

 

 

Sposób przeprowadzenia Mistrzostw: 

 

Mistrzostwa Polski Seniorów i Mistrzostwa Polski Młodzików odbędą się na 3 boiskach o 

wymiarach 23/35 m. System rozgrywek zostanie podany na odprawie technicznej. 



 

 

Najlepsze drużyny z 23 Mistrzostw Polski Seniorów zostaną rozstawione do odpowiednich 

grup zgodnie z obowiązującym regulaminem. 

W 2 Mistrzostwach Polski Młodzików sposób rozstawienia do grup podany będzie po 

zamknięciu zgłoszeń.  

 

Opłaty: 

 

- 200,00 zł za drużynę bez zgłoszenia sędziów do drużyny, 
- 150,00 zł za drużynę przy zgłoszeniu 1 sędziego do drużyny,  

- 100,00 zł za drużynę przy zgłoszeniu 2 sędziów do drużyny. 

UWAGA: Jeden sędzia może być przypisany tylko do jednej drużyny. 

 

Opłaty startowe, muszą być uregulowane przelewem w terminie do dnia 13.09.2021 r. na 

konto Polskiego Związku Kajakowego nr 53 1240 2034 1111 0000 0307 0530.  

W tytule opłaty należy wpisać „MPS i Młodzików kajak polo”.  

 

Terminowe dopełnienie formalności związanych z opłatą startową jest warunkiem 

przyjęcia zgłoszenia i rozlosowania drużyny w programie zawodów. 

 

Różne: 

 

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające. 

Noclegi na polu namiotowym są bezpłatne. 

Rezerwację wyżywienia można dokonywać do dnia 14.09.2021 pod nr. telefonu 600 006 694. 

 

Sędzia główny zostanie wyznaczony przez Kolegium Sędziów PZKaj, a pozostali sędziowie 

będą wyznaczeni na odprawie technicznej. Sędziów obowiązuje regulaminowy strój 

i wyposażenie sędziowskie.  

 

Za zajęcie miejsc I-III drużyny otrzymają medale. 

 

Wszelkich dodatkowych informacji organizacyjnych udziela  Dariusz Pilarz nr. telefonu:  

501 038 021 

 

 

Organizator dochowa wszelkich procedur zapewniających bezpieczeństwo uczestników 

zawodów, wynikających m.in. z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

26.02.2021 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 368) lub aktualnych  

w danym terminie. 

 

Informacja Organizatora: 

I.  Punkty dezynfekcji 

Dostępne będą dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, usytuowane w widocznych 

miejscach. 

 

II.  Wejście do strefy zawodów 



 

 

Strefa zawodów jest terenem zamkniętym obejmującym obiekt sportowy UKS SET Kaniów. 

Z uwagi na wymogi organizacyjne, wynikające m.in. z przepisów Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 964) oraz przepisów 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z  wystąpieniem 

stanu epidemii, osobami upoważnionymi na wejście do strefy zawodów są uczestnicy 

zawodów, kierownicy drużyn, obsługa zawodów oraz sędziowie.  

 

III.  Punkt informacji - biuro zawodów 

W punkcie informacyjnym może przebywać obsługa techniczna oraz maksymalnie jedna 

obsługiwana osoba. Przed wejściem do biura zawodów każdorazowo należy zdezynfekować 

ręce. W pomieszczeniu informacyjnym obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania nosa i 

ust. 

 

IV. Strefy dla klubów (K) 

Na terenie zawodów dla każdego klubu wyznaczona jest strefa, w której przebywają 

zawodnicy wraz  

z kierownikami drużyn. W strefie znajduje się sprzęt i wyposażenie klubu i zawodników. 

Dozwolone jest rozbicie namiotów.  

 

V. Obsługa medyczna 

Organizator zapewni obsługę medyczną w miejscu widocznym i dostępnym dla zawodników. 

 

VI. Odprawa kierowników 

Odprawa kierowników drużyn odbędzie się na przystani  klubu UKS SET Kaniów. Podczas 

odprawy każda osoba ma obowiązek zakrywania nosa i ust. Uczestnicy spotkania 

zobowiązani są do przestrzegania odpowiedniej  (2m) odległości między sobą. Organizator 

wyznaczy miejsca do siedzenia, które zostaną specjalnie oznaczone. 

 


