17th INTERNATIONAL CANOE POLO TOURNAMENT,
2nd Edi on Polish Cup 2022
Kaniów 11-12.06.2022
Our purpose is to continue the international cooperation around between Polish and international canoepolo teams and to promote the physical activity of children and youth within the national and
international range.
LOCATION and DATE:
17th Kaniow International Canoe Polo Tournament and 2nd Edition Polish Cup 2022 is organized by UKS SET
Kaniów under the auspices of Polish Canoe Federation, Bielsko District Board and Bestwina County.
The 17th Kaniow International Canoe Polo Tournament and 2nd Edition Polish Cup 2022 will be held at Water
Sport and Recreation Center in Kaniow, Poland on the 11th and 12th June 2022.
Precise address:
Water Sport and Recreation Center in Kaniow
Malinowa 2 Street
Kaniow Poland
Teams will compete on three modern, of cial size pitches (35 x 23 meters), warm-up pitch is also provided. The
tournament starts on 12th June 2021 at 7.30 a.m.
CATEGORIES:
Devision I (MEN)
Devision II (women and U18)
Devision III (MIX U14)
PANDA (MIX U12)
APPLICATION
Please send your application before 5th June 2022 on address e-mail: kanu2002@wp.pl Or
setkaniow@gmail.com
Team leaders meeting will be held on 11th June 2022 at 6.30 a.m at Kaniow Water Sport and Recreation Center.
APPLICATION FEES
- 100€ per team, in Devision I and Devision II
- 70€ Devision III
- Free Devision IV
The payment should be paid to bank account For payment in PLN:
Bank Śląski O / Czechowice-Dziedzice
No. 97 1050 1256 1000 0022 1862 0983
For payment in EUR:
89 1050 1256 1000 0022 8495 8069
Free of charge accommodation is provided on the nearby camping site.
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PRIZES
Winning teams will be rewarded with trophies and medals additional prizes depending on the sponsorships.

17 Międzynarodowy Turniej Kajak Polo
2 Edycja Pucharu Polski 2022
Kaniów 11-12.06.2022
MIEJSCE I TERMIN
Mi dzynarodowy Turniej Kajak Polo rozegrany zostanie r wnolegle z Pucharem Polski w
dniach 11-12.2022r. na Gminnym Ośrodku Sportów Wodnych W Kaniowie przy ulicy
Malinowej 2.
UCZESTNICTWO
W turnieju mog uczestniczy dru yny krajowe i zagraniczne.
1 Dywizja Men
2 Dywizja Women i U18
3 Dywizja U14
PANDA CUP U12
Zawodnicy zgłoszeni do turnieju powinni posiada aktualne badania lekarskie i umiej tno
pływania.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia nale y dokonać poprzez system Polski Związek Kajakowy na stronie www.pzkaj.pl
oraz przesła do dnia 05.06.2022 r. na adres: kanu2002@wp.pl
W dniu 05.06.2022 bezwzgl dnie upływa termin zgłosze !
Opłata startowa za zgłoszon dru yn :
I / II dywizja = 250 zł.
III dywizja = 150 zł.
Do ka dej dru yny nale y zgłosi dw ch s dzi w.
SPOS B PRZEPROWADZENIA TURNIEJU
System rozgrywek zostanie podany na odprawie technicznej.
Odprawa Kierowników odbędzie się w Sobotę o godzinie 6.30
NAGRODY
Trzy pierwsze dru yny w ka dej kategorii otrzymuj medale i puchary. W zale no ci od ilo ci
sponsor w nagrody rzeczowe.
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ć

ś
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ś

ż
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ć

ń
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ć

ń
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ó

Ó
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Organizacje zgłaszaj ce zabezpieczaj swoim zespołom sprz t do gry w kajak polo spełniaj cy
normy bezpiecze stwa. Kierownicy ekip powinni podpisa o wiadczenia o posiadaniu orzecze
lekarskich stwierdzaj cych brak przeciwskaza do udziału w turnieju oraz potwierdzenia
umiej tno ci pływania.

