
      

ZAPOWIEDŹ  

MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW  

W KAJAK POLO – STREFA B 

MAŁOMICE 9 września 2017 r. 

 

1. CEL – MIEJSCE – TERMIN – ORGANIZATOR  

Celem organizacji Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Kajak Polo jest popularyzacja piłki 

kajakowej wśród dzieci i młodzieży. 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Kajak Polo rozegrane zostaną w Małomicach, w dniu 

9.09.2017 r., o godz. 10
00

 na zalewie wodnym w Małomicach. 

Organizatorem imprezy na zlecenie Lubuskiej Federacji Sportu jest K.S. „Admira” w Gorzowie Wlkp., przy 

współpracy z MKK „Viking” Małomice oraz Urzędem Miejskim w Małomicach. 

Współzawodnictwo będzie odbywało się między klubami z województw: 

DOLNOŚLĄSKIEGO – OPOLSKIEGO – LUBUSKIEGO 

 

2. UCZESTNICTWO 

W turnieju uczestniczyć mogą zawodnicy urodzeni w latach 2003 – 2004 – 2005 (dziewczęta i chłopcy), 

kluby mogą zgłaszać dowolną ilość drużyn w kategoriach dziewcząt i chłopców. 

Drużyny muszą liczyć minimum 5 zawodników grających na boisku. 

W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy i zawodniczki posiadający licencję zawodnika 

uprawniające do uczestnictwa wydaną przez Polski Związek Kajakowy. 

Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest posiadanie ważnych badań lekarskich, karty pływackiej lub 

potwierdzenia przez osobę upoważnioną przez organizację zgłaszającą. 

Każdy startujący zawodnik musi mieć na sobie kamizelkę asekuracyjną oraz kask z osłoną na twarz. 

Kajak powinien spełniać wymogi regulaminowe. 



      

W zależności od ilości zgłoszonych zawodników zostanie ustalony klucz rozgrywek. Kluby zabezpieczają 

we własnym zakresie swoich zawodników w sprzęt kajakowy oraz ochronny.  

 

3. ZGŁOSZENIA – LOSOWANIE – ODRPAWA  

Zgłoszenia drużyn do turnieju (wraz z listą zbiorczą zawodników) na obowiązujących drukach należy 

zgłaszać na adres: Klub Sportowy „Admira” 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Wał Okrężny 32  

tel./fax. 95 722 40 48 lub email: ks-admira@wp.pl do dnia 31.08.2017 r. 

Losowanie drużyn odbędzie się w przystani K.S. „Admira” w dniu 27.08.2017 r. 

Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 9.09.2017 r., o godz. 9
00

  na miejscu zawodów  

w Małomicach. 

 

4. NAGRODY 

Drużyny za I – III miejsca otrzymują medale i dyplomy. 

Dla klubów-drużyn zajmujących I-III miejsca puchary. 

 

5. PUNKTACJA 

I – miejsce - 15 pkt. 

II – miejsce - 13 pkt. 

III – miejsce - 12 pkt. 

IV – miejsce - 11 pkt. 

V – miejsce - 10 pkt. 

 

VI – miejsce - 9 pkt. 

VII – miejsce - 8 pkt. 

VIII – miejsce - 7 pkt. 

IX – X – miejsce - 6 pkt. 

XI - XII – miejsce - 4 pkt. 

6. SPRAWY RÓŻNE 

Komisję sędziowską wyznacza L.O.Z.Kaj. wraz z D.O.Z.Kaj. 

Biorąc pod uwagę kategorię wiekową, dopuszcza się obniżenie bramek, stosownie do wieku, wzrostu 

i poziomu sportowego zawodników oraz możliwość wprowadzenia do gry piłki mniejszej niż 

mailto:ks-admira@wp.pl


      

regulaminowa, o wymiarach umożliwiających jej swobodny chwyt. W zakresie egzekwowania przepisów 

wskazane jest stosowanie przez sędziów gier, formuły ich nauczania i utrwalania.  

W sprawach organizacyjnych można kontaktować się z kol. Janem Durczakiem  

tel. 68 378 00 69 (Ośrodek Sportów Wodnych). Szczegółowy program regat zostanie podany na odprawie 

technicznej.  

W sprawa nie ujętych w niniejszej zapowiedzi, stosuje się przepisy Kajak Polo Polskiego Związku 

Kajakowego. 


