
"FreePolo" 
 

PUCHAR PREZESA- X+1 LECIE KLUBU „WIR”  

Zabierzów, 14-15 czerwca 2014r. 

 

nazwa imprezy: 10+1-te urodziny ZKK WIR-u 

miejsce: Zabierzów, Kamieniołom 

termin: 14-15 czerwca 2014 

 

Podczas imprezy zostaną rozegrane: 

1/  Zawody we Freestyle’u Kajakowym o Puchar Prezesa ZKK „WIR”  

a/Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność 

b/ Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców , lub prawnych opiekunów na 

udział w tych zawodach. 

Konkurencje:  

K1 - seniorów ( 1995 i starsi) 

K1 - seniorek  ( 1995 i starsze) 

K1 - juniorów   ( 1996 - 1999) 

K1 - juniorek   ( 1996 – 1999) 

K1 - młodzików ( 2000 – 2002) 

K1 – młodziczek ( 2000-   2002)     

Konkurencje zostaną rozegrane według regulaminu PZKaj. 

 

2/Amatorski Turniej w Kajak Polo o Puchar Prezesa ZKK WIR  
a/Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność 

b/ Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów 

 

3/ Oprócz zawodów przewidywane są 

- gry i zabawy na wodzie i nie tylko  

- posiłek w "Bogusiowych Złotych Łukach" 

- uroczysty wieczór po ceremonii medalowej”  

 

4/ KOSZTY UDZIAŁU 

a/ Wpisowe 10 zł – następna konkurencja  5 zł 

b/ Pamiątkowy podkoszulek  20 zł 

c/ Udział w sobotniej imprezie  15 zł 

d) nocleg na polu biwakowym – polana „Kamieniołom” - bezpłatny 

 



Ramowy program imprezy : 

 

 

Piątek .13.06.2014 

 

20.00 - przyjazd uczestników do Kamieniołomu, 

ognisko integracyjne 

 

Sobota 14.06.2014 

 

9.45 - uroczyste otwarcie imprezy FREESTYLE - KAJAK POLO  

10.00 - trening, zgłaszanie drużyn przez kapitana 

11.00 - rozpoczęcie zawodów freestyle’owych/rozgrywek kajak polo 

13.00 - posiłek 

14.00 – freestyle/ kajak polo - ciąg dalszy zawodów 

17.00 – gry i zabawy , konkursy 

18.00 - ogłoszenie wyników, ceremonia medalowa 

19.00 – uroczyste świętowanie po ceremonii medalowej 

 

Niedziela 15.06.2014 
 

do godziny 16.00 freestyle’owanie w kamieniołomie 

do godziny 16.00 dla chętnych spływ rzeką Rudawą 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą wypełnionej ANKIETY: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1zkQiuxr_nyRtH-

nBmlJAwyBoel6CA0UOCuHEViivJyA/viewform 

 

Do dnia 30.05.2014 r 
 

 UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany planu przez wzgląd na np. 

pogodę, ilości drużyn biorących udział w zawodach etc. 

 

Tel. kontaktowy : 509 230 279 

https://docs.google.com/forms/d/1zkQiuxr_nyRtH-nBmlJAwyBoel6CA0UOCuHEViivJyA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1zkQiuxr_nyRtH-nBmlJAwyBoel6CA0UOCuHEViivJyA/viewform

