
 
 
 
 

 

 

25 Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajak Polo i 3 Mistrzostwa Polski 

Młodzików w Kajak Polo 

 

 

Miejsce termin, organizator: 

25 Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajak Polo i 3 Mistrzostwa Polski Młodzików w Kajak Polo  

rozegrane zostaną na obiektach sportowych LUKS Kwisa w Leśnej, w dniach 3-4.09.2022 r. 

Organizatorem zawodów Organizatorem zawodów, na zlecenie Polskiego Związku 

Kajakowego, jest LUKS Kwisa w Leśnej przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu 

i Turystyki. 

 

Uczestnictwo: 

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

latach 2007 i starsi, w Mistrzostwa Polski Młodzików mogą brać udział zawodnicy z roczników 

2008, 2009 i 2010, 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 2007 i starsi) 

Seniorzy (rocznik 2007 i starsi) 

Młodzicy – chłopcy roczniki (2008, 2009, 2010) 

Młodziczki – dziewczęta roczniki (2008, 2009, 2010) 

 

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 do 10 zawodników. 

Zgłoszenia imienne należy dokonać do dnia 26.08.2022 r. do godz. 23:59 poprzez system 

elektroniczny, który zostanie uruchomiony na stronie internetowej 

https://prodigitalcanoepolo.com/ 

 

Odprawa kierowników ekip odbędzie się w dniu 03.09.2022 r. o godz. 7.00 w biurze na obiekcie 

kajak polo. Kontrola sprzętu zostanie przeprowadzona w dniu 02.09.2022 w miejscu 

wyznaczonym przez organizatora w godz. 16.00 – 19.00. Do mistrzostw zostanie dopuszczony 

sprzęt, który spełnia wymogi regulaminowe.  

 

Sposób przeprowadzenia Mistrzostw: 

Mistrzostwa Polski Seniorów i Mistrzostwa Polski Młodzików odbędą się na 2 boiskach o 

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

 

Najlepsze drużyny z 24. Mistrzostw Polski Seniorów i 2 Mistrzostw Polski Młodzików zostaną 

rozstawione do odpowiednich grup zgodnie z obowiązującym regulaminem. 

 

 

 

 

 

 



Opłaty: 

Młodzicy: 

- 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. 

Seniorzy: 

-    250,00 zł za drużynę bez zgłoszenia sędziów do drużyny, 
- 200,00 zł za drużynę przy zgłoszeniu 1 sędziego do drużyny,  

- 150,00 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 nieprzekraczalnym terminie do 

26.08.2022 r., na konto Polskiego Związku Kajakowego nr 53 1240 2034 1111 0000 0307 

0530. W tytule opłaty należy wpisać: „MP seniorów 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. 

 

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. 

 

 

 


