
XII MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW W KAJAK POLO 

LEŚNA  25.07.2021 r. 
 

 Miejsce, termin, organizator: 
Mistrzostwa Polski Weteranów  w Kajak Polo rozegrane zostaną w dniu 25.07.2021 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 1986 i 
starsi oraz dopuszczeni są urodzeni w roku 1991-1996, którzy przez ostatnie dwa 
sezony (2019-2021) nie startowali w zawodach rangi Mistrzowskiej i w Pucharze Polski 
w Kajak Polo itp. 

 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 np. 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 21.07.2021 r. 
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 24.07.2021 o godz. 19:00 na stadionie kajak 
polo. 

 Sposób przeprowadzenia turnieju: 
XII 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) – 250 zł,                                                 
lub za zgłoszenie indywidualne – 50 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.  

Telefon: 531230800 lub 519610012 

www.kwisa.eu         www.pzkaj.pl 

INFORMACJE ORGANIZATORA ZWIĄZANE Z COVID 19: 

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


I. Punkty dezynfekcji  

Dostępne są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, usytuowane w widocznym, specjalnie 

oznaczonym miejscu w punktach: 

- przy wejściu na teren zawodów; 

- przy biurze zawodów; 

- przy dekoracji. 

Każda z ekip startujących w zawodach powinna zaopatrzyć się  we własny płyn do dezynfekcji, z 

którego będzie korzystać podczas zawodów w strefie dla klubów. 

II. Wejście do strefy zawodów 

Strefa zawodów jest terenem zamkniętym obejmującym: stadion kajak polo w Leśnej 

wyznaczony biało czerwoną taśmą. 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 Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 12 czerwca 2020r. zmieniające 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.  

Osoby nieuprawnione (publiczność, rodzice) nie mają wstępu do strefy zawodów. 

III. Biuro Zawodów 

W Biurze Zawodów może przebywać obsługa techniczna i sędziowie. Wszelkie uzgodnienia z 

sędzią głównym mogą odbywać się wyłącznie na zewnątrz biura zawodów. 

IV. Organizacja i przemieszczanie się zawodników 

Zawodnicy po przyjeździe nad stadion kajak polo winni udać się do stref dla zawodników i w 

nich przebywać do czasu zakończenia zawodów. Wyjście ze strefy zawodów wyłącznie do toalet 

oraz po zakończeniu zawodów. Każde wejście do strefy zawodów winno być poprzedzone 

dezynfekcją rąk.  

V. Strefy dla klubów  

Strefa dla klubów znajduje się w wyznaczonej i oznakowanej strefie zawodów. W strefie 

zawodów mogą przebywać zawodnicy wraz z trenerami i kierownikami drużyn. W strefie 

znajduje się sprzęt i wyposażenie klubu i zawodników. Każda z ekip startujących w zawodach 

powinna zaopatrzyć się we własny płyn do dezynfekcji, z którego będzie korzystać podczas 

zawodów w strefie dla klubów. Jeżeli w strefie zawodów nie ma możliwości zachowania 

odległości pomiędzy osobami, należy bezwzględnie nałożyć maseczki lub w inny sposób 

zasłaniać usta i nos. 

VI. Obsługa medyczna 

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

VII. Odprawa kierowników drużyn oraz sędziów 



Odprawa kierowników drużyn oraz sędziów odbędzie się na stadionie kajak polo. Podczas 

odprawy każda osoba ma obowiązek zakrywania nosa i ust. Uczestnicy odprawy zobowiązani są 

do przestrzegania odpowiedniej (2m) odległości między sobą. Po przybyciu na odprawę, wszyscy 

uczestnicy powinni zdezynfekować ręce. 

VIII. Dekoracje 

W strefie dekoracji przebywać mogą tylko zwycięzcy, obsługa oraz osoba dekorująca. Dekoracje 

odbywają się 30 minut po zakończeniu wyścigów finałowych. Zawodnicy z miejsc I-III udając 

się na dekorację muszą utrzymywać bezpieczny dystans między sobą i zasłaniać usta i nos. 

Wytyczne odnośnie Bezpieczeństwa podczas zawodów będą aktualizowane w zależności od 

sytuacji oraz ew. zmiany przepisów dotyczących reżimu sanitarnego i dystansu społecznego. 

  

  

 


