
XII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KAJAK POLO O „PUCHAR KWISY” 

I edycja PUCHAR POLSKI 2021 

 

MIEJSCE I TERMIN 

Międzynarodowy Turniej Kajak Polo rozegrany zostanie równolegle z Pucharem Polski w 

dniach 8 – 9.05.2021 r. na stadionie do Kajak Polo w Leśnej przy ul. Polna 5. 

 

UCZESTNICTWO 

W turnieju mogą uczestniczyć drużyny krajowe i zagraniczne. 

Zawodnicy i zawodniczki. 

1 Dywizja: 

Pierwszeństwo startu będą miały drużyny w kategorii Senior Men (rocznik 2002 i starsi). 

2 Dywizja: 

Pierwszeństwo startu będą miały drużyny w kategoriach Kobiet / U18 mężczyźni (2003 – 

2006). 

3 Dywizja: 

Roczniki 2007 – 2008  chłopcy/dziewczęta. 

PANDA CUP: 

Rocznik 2009 i młodsi/sze, drużyny mieszane dziewczęta i chłopcy. 

W przypadku zgłoszenia zbyt dużej liczby drużyn, organizator zastrzega sobie prawo wyboru 

drużyn, które wezmą udział w turnieju. Zawodnicy zgłoszeni do turnieju powinni posiadać 

aktualne badania lekarskie i umiejętność pływania. 

 

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia na obowiązujących drukach należy przesłać do dnia 31.04.2021 r. na adres: 

jaceksztuba@wp.pl 

W dniu 31.04.2021 bezwzględnie upływa termin zgłoszeń !  

 

Opłata startowa za zgłoszoną drużynę:  

I / II dywizja = 250 zł. (60 euro), 

III dywizja = 150 zł. (35 euro). 

Każda drużyna może liczyć od 5 do 10 zawodników. Do każdej drużyny należy zgłosić 

dwóch sędziów.  

 

ODPRAWA TECHNICZNA 

mailto:jaceksztuba@wp.pl


Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 07.05.2021 r. o godz. 20:00 w Leśnej na stadionie 

Kajak Polo ul. Polna 5. 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU 

System rozgrywek zostanie podany na odprawie technicznej. 

NAGRODY 

Trzy pierwsze drużyny w każdej kategorii otrzymują medale i puchary. 

W zależności od ilości sponsorów nagrody rzeczowe. 

RÓŻNE 

Wyżywienie i nocleg zapewniają organizacje zgłaszające.  

Pole namiotowe na terenie basenu - bez opłat.  

Organizator służy pomocą w rezerwacji noclegów i wyżywienia.  

Kontakt: tel. 505364698 lub jaceksztuba@wp.pl 

Organizacje zgłaszające zabezpieczają swoim zespołom sprzęt do gry w kajak polo 

spełniający normy bezpieczeństwa. Kierownicy ekip powinni podpisać oświadczenia o 

posiadaniu orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań do udziału w turnieju 

oraz potwierdzenia umiejętności pływania. 

 

Turniej będzie przeprowadzony zgodnie z obecnie obowiązującymi wytycznymi 

odnośnie restrykcji Covid-19. 
 

Oficjalne informacje ze strony rządowej: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/przedluzamy-obowiazujace-obostrzenia-do-18-

kwietnia-szpitale-z-malymi-rezerwami-lozek-i-respiratorow 

Link do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

wraz ze zmianami: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii 
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