SZCZECIN CANOE POLO INTERNATIONAL TOURNAMENT
Szczecin 08-10.04.2022 r.
Miejsce/ termin/ organizator:
Centrum Żeglarskie w Szczecinie, ul. Przestrzenna 19A, Szczecin / 08-10 kwietnia 2022 roku / UKS
Olimpijczyk Kliniska, KS Feniks Szczecin
Zgłoszenie, losowanie, odprawa:
Klub biorący udział w Szczecin Canoe Polo Tournament, ma prawo zgłosić dowolną ilość zespołów w
dywizji I, II i III . Każda zgłoszona drużyna może liczyć od 5 do 8 zawodników.
Zgłoszenia imienne należy dokonać w terminie do 20.03.2022 r. do godz. 24:00, na adres e-mail
kajakpolo.szczecin@gmail.com .
O kwalifikacji zespołu do turnieju decyduje organizator ( informacja do dnia 21.03 do godziny
14:00, potwierdzeniem udziału zespołu w turnieju jest przesłanie imiennego zgłoszenia przez
organizację zgłaszającą oraz uiszczenie opłaty startowej do dnia 24.03. Niespełnienie obu z
powyższych warunków będzie skutkowało nieuwzględnieniem zgłoszenia drużyny!
Odprawa kierowników ekip odbędzie się w dniu 09.04.2022 o godz. 06:00 w biurze zawodów na terenie
Centrum Żeglarskiego. Program turnieju można będzie odebrać w czasie odprawy.
Sposób przeprowadzenia turnieju:
Turniej odbywa się na dwóch boiskach na jeziorze.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obostrzeń związanych z pandemią COViD 19 oraz
zachowania reżimu sanitarnego (kierownicy ekip odpowiadają za przestrzeganie zasad sanitarnych w
obrębie swojej ekipy).
Każda drużyna na liście zgłoszeniowej wyznacza 3 sędziów do prowadzenia spotkań.
Uczestnictwo:
I dywizja – zespoły seniorskie
II dywizja – zespoły kobiece oraz juniorskie
III dywizja – zespoły U14
Minimalna ilość drużyn potrzebna do rozegrania turnieju w danej kategorii 4.
Opłaty:
Za każdy zgłoszony zespół;
- 135 Euro za drużynę (I i II dywizja)
- 100 Euro za drużynę (III dywizja)
- 50 euro (200,00 zł) nieregulaminowe zachowanie zawodników względem sędziów prowadzących
gry ( przy braku płatności kara „walkower dla zespołu” w kolejnym meczu).
- 5 euro (20,00 zł) spóźnienie powyżej 5 minut na wyznaczone sędziowanie ( przy braku płatności
kara „-3 bramki dla zespołu” w kolejnym meczu).
Opłatę startową należy wpłacać na konto KS Feniks Szczecin
nr: 06 1140 2004 0000 3702 8105 4599
w terminie do 23.03.2022 r.
W tytule opłaty należy wpisać „Szczecin Canoe Polo International Tournament”. 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.

