II MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KAJAK POLO W KATOWICACH
III edycja PUCHARU POLSKI 2022
MIEJSCE I TERMIN
II Międzynarodowy Turniej Kajak Polo rozegrany zostanie równolegle z Pucharem Polski w dniach 02
– 03.07.2022 r. na stadionie do Kajak Polo w Katowicach przy ul. Piastów 17.
UCZESTNICTWO
W turnieju mogą uczestniczyć drużyny krajowe i zagraniczne. Zawodnicy i zawodniczki.
Dywizja I: Senior Men (rocznik 2003 i starsi).
Dywizja II: Kobiety / U18 mężczyźni (2004 – 2007).
Dywizja III: Roczniki 2007 – 2009 drużyny mieszane chłopcy/2007 tylko dziewczęta.
PANDA CUP: Rocznik 2010 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 26.06.2022 r. na adres:
ukskanu@o2.pl
W dniu 26.06.2022 bezwzględnie upływa termin zgłoszeń !
Opłata startowa za zgłoszoną drużynę:
I / II dywizja = 250 zł,
III dywizja = 150 zł.
IV dywizja/PANDA = bez opłat
Każda drużyna może liczyć od 5 do 10 zawodników.
Do każdej drużyny należy zgłosić dwóch sędziów.
ODPRAWA TECHNICZNA
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 02.07.2022 r. o godz. 6:00 w Katowicach na stadionie Kajak
Polo ul. Piastów 17.
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: 65PLN/dziennie za osobę. Kontakt tel. 602 519 510, lub e-mail: rafal@krolewicz.pl
Pole namiotowe na terenie basenu - bez opłat.
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.
2nd KATOWICE INTERNATIONAL CANOE POLO TOURNAMENT,
3rd Edition of the Polish Cup 2022
Katowice 02-03.07.2022
Our purpose is to continue the international cooperation in all of Europe between Polish and
international canoe polo teams and to promote the physical activity of children and youth on a
domestic and international scale.
LOCATION and DATE:
2nd Katowice International Canoe Polo Tournament and 3rd Edition of the Polish Cup 2022 is
organized by
UKS Kanu Katowice under the auspices of Polish Canoe Federation, the City of Katowice, and TVS
The 2nd Katowice International Canoe Polo Tournament and 3rd Edition of the Polish Cup 2022 will
be held
at Staw Maroko, ul. Piastów 17 in Katowice, Poland on the 2nd and 3rd July 2022.
Address:
Piastów 17
Katowice Poland
The tournament starts on 2nd July 2022 at 7. a.m.
CATEGORIES:
Division I (Men – 2003 and older)
Division II (Women and U18 Boys - 2004-2007)
Division III (MIX U15 – 2007-2009 (2007 girls only)
PANDA (MIX U12 – 2010 and younger)
APPLICATION
Please send your application before 27th June 2022 to the following e-mail address: ukskanu@o2.pl

Team leaders meeting will be held on 2nd July 2022 at 6.00 AM at Piastów 17 in Katowice
APPLICATION FEES
- 100€ per team, in Division I

- 80€ Division II
- 50€ Division III
- Free of charge - Division IV
The payment should be paid to the following bank account For payment in PLN and EUR: 29 2030 0045 1110 0000 0309 8830
Free of charge accommodation is provided on the nearby camping site.
For reservations regarding meals please send your inquiries to the following e-mail address:
rafal@krolewicz.pl Cost of daily meal package is 15 Euro (breakfast, dinner, supper)
PRIZES
Winning teams will be rewarded with trophies and medals additional prizes depending on the
sponsorships.

