
 

                                                                           Z a p o w i e d ż  

                                                         X  Międzynarodowy Turniej kajak-polo 

                                                                    Kaniów 12 – 14.06.2015r. 

Zadanie współfinansowane z Zarządu Powiatu Bielskiego , Województwa śląskiego ,Urzędu Gminy 

Bestwina. 

Cel:  

-kontynuacja oraz rozszerzenie współpracy międzynarodowej w dyscyplinie kajak-polo   

-sprawdzenie poziomu sportowego ekip polskich na tle drużyn zagranicznych 

-promocja aktywności fizycznej  dzieci i młodzieży województwa śląskiego 

Miejsce, termin, organizator: 

Organizatorem jest Uczniowski Klub Sportowy „SET” Kaniów przy dofinansowaniu  Województwa 

Śląskiego i Powiatu Bielskiego oraz Gminy Bestwina                                                                                 

Turniej odbędzie się w dniach 12-14.06.2015 r. na Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych w 

Kaniowie - Żwirownia ul. Malinowa  który zostanie rozegrany na 2 nowoczesnych boiskach  i 1 

treningowym o wymiarach 35 m x 23 m    Początek turnieju 13.06.2015r o godz.8,00                                                                                         

Konkurencje  i kategorie wiekowe                                                                                                                                    

Dywizja  I  Mężczyźni   -          rocznik 1997 i starsi                                                                                                                                           

Dywizja II  Kobiety   2000 i starsze  -    mężczyźni     rocznik 1998 - 2000                                                                                                                             

Dywizja III   młodzicy i dzieci     - dziewczęta i chłopcy 2001 i młodsi/mogą być drużyny mieszane/ 

W przypadku zgłoszeń drużyn rocznika  2004 i młodszych przeprowadzone  zostaną osobne mecze 

poza  dywizją III   

Zgłoszenia  , odprawa 

Zgłoszenia drużyn do turnieju należy przesłać obowiązkowo do dnia 05.06.2015 r. na adres :Halina 

Błaszkiewicz ul Topolowa 12 m 10 43-512 Czechowice-Dziedzice  lub na adres  email:kanu2002@ 

wp.pl  Kontrola sprzętu technicznego odbędzie w dniu 12.06.2015 od godz. 16,00 do 20,00                                                                                                                                    

Odprawa  kierowników drużyn odbędzie się w dniu 13,06.2015 r.  o godz. 6,30 na przystani UKS SET 

Kaniów  tj. Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie  

Opłaty :    

-obowiązują opłaty startowe za udział drużyny w Dywizji  I    -     60  Euro 

                                                                                      W Dywizji II    -   30 Euro 

Dywizja III i młodsze grupy  bez opłat startowych  



                

Różne : 

 – istnieje możliwość rezerwacji noclegów i wyżywienia po uprzednim zgłoszeniu  na adres  

email:kanu2002@wp.pl  w terminie do dnia 5.06.2015 ( termin ostateczny) 

-miejsca na polu namiotowym bezpłatne -koszty drużyn pokrywają organizacje  zgłaszające 

Nagrody:  

Dywizja  I   za I miejsce   - 200 Euro dla  drużyny 

                         II miejsce  - 100 Euro dla drużyny 

                        III miejsce  -  50 Euro dla drużyny 

Dywizja II – dla drużyn I-III puchary i medale  nagrody  dla I drużyny w zależności od sponsorów 

Dywizja II  - dla drużyn  I-III  puchary medale  nagrody  dla I drużyny w zależności od sponsorów 

Dla dzieci – medale  I-III  i nagrody rzeczowe dla I drużyny/w przypadku rozgrywania dodatkowych 

meczów dla rocznika 2004 i młodszych 

 

SERDECZNIE    ZAPRASZAMY  NA JUBILEUSZOWY TURNIEJ KAJAK   POLO   -  ORGANIZATOR 

                                                                                                                                                                                 


