
 

 

Komunikat organizacyjny 

Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Kajak polo 

nad zalewem Biszcza-Żary  28.08.2021 r. 

 

Cel zawodów: Wyłonienie najlepszych zespołów Kajak Polo w strefie C obejmującej 

województwa: lubelskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie , śląskie ,opolskie. 

Popularyzacja kajakarstwa wśród dzieci i młodzieży  

Miejsce zawodów: Zalew Biszcza-Żary  

Termin: 28.08.2021 r.  

Organizator:  

- Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

- Polski Związek Kajakowy 

- Lubelska Unia Sportu 

Realizator: 

- Lubelsko-Podkarpacki Związek Kajakowy w Lublinie 

- UKS Tanew Księżpol 

Zawody są  współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

 

Sposób przeprowadzenia zawodów:  

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Kajak Polo rozgrywane będą zgodnie  

z Regulaminem Współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży na rok 2021 obejmującym strefę C. Zawody 

zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami kajak polo i regulaminem Polskiego Związku 

Kajakowego w konkurencji młodziczek i młodzików.  

Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać aktualne licencje zawodnicze, 

ważne badania lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, bądź 

lekarza posiadającego certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. 

Wszyscy uczestnicy powinni przedstawić Kwestionariusz sanitarny w związku z panującą epidemią 

Covid-19. 



 
 

 

Początek zawodów w dniu 28.08.2021 r. godz.10.00. Kontrola techniczna sprzętu odbędzie się w 

dniu 28.08.2021 od godz. 8.00  

Zgłoszenia, odprawa, losowanie  

Zgłoszenia od klubów tylko z numerami pesel zawodników, do tego imię, nazwisko i rok urodzenia 

trenera. Zgłoszenia na obowiązujących drukach należy przesłać na adres: uks-tanew@o2.pl  do 

dnia 26.08.2021 r. do godz. 20.00.  

Odprawa techniczna odbędzie się 28.08.2021 r. godz. 9.00 nad Zalewem Biszcza- Żary przy 

wypożyczalni sprzętu pływającego. Sposób rozegrania zawodów uzależniony jest od ilości 

zgłoszonych drużyn.  

Program zawodów Kierownicy ekip otrzymają w dniu podczas odprawy technicznej.  

Nagrody: za zajęcie miejsca 1 - 3 zawodnicy otrzymują medale, dyplomy i puchary 

Inne: koszty organizacji zawodów w zakresie uzgodnionym z realizatorem zabezpiecza Lubelska 

Unia Sportu. Koszt uczestnictwa /zakwaterowanie i wyżywienie/ pokrywają organizacje 

zgłaszające.  

Obsadę sędziowską turnieju wyznacza kolegium Sędziów Kajak Polo przy Polskim Związku 

Kajakowym.  

Od uczestników zawodów nie pobiera się opłat startowych. 

 

Zapraszamy serdecznie 

 

      Lubelsko-Podkarpacki Związek Kajakowy 

mailto:uks-tanew@o2.pl

