
IX MI ĘDZYNARODOWY TURNIEJ KAJAK POLO O „PUCHAR KWISY” 
I PUCHAR POLSKI 

 
MIEJSCE I TERMIN 
IX Mi ędzynarodowy Turniej Kajak Polo rozegrany zostanie równolegle z Pucharem Polski w 
dniach 5 – 7 .05.2017 r. na stadionie do Kajak Polo w Leśnej przy ul. Polna 5. 
 
UCZESTNICTWO 
W turnieju mogą uczestniczyć drużyny krajowe i zagraniczne. 
Zawodnicy i zawodniczki. 
1 Dywizja: 
Pierwszeństwo startu będą miały drużyny w kategorii Senior Men (rocznik 1998 i starsi). 
2 Dywizja: 
Pierwszeństwo startu będą miały drużyny w kategoriach Women /  U18 Men (1999 – 2002). 
3 Dywizja: 
Roczniki 2003 – 2005 men/women. 
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 02.05.2016 r. na adres: 
jaceksztuba@wp.pl 
W dniu 30.04.2017 o godz. 16ºº bezwzględnie upływa termin zgłoszeń ! 
Opłata startowa za zgłoszoną drużynę 160 zł. lub 40 euro. 
Każda drużyna może liczyć od 5 do 10 zawodników. 
 
ODPRAWA TECHNICZNA 
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 05.05.2017 r. o godz. 19:00 w Leśnej na stadionie Kajak 
Polo ul. Polna 5. 
 
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. 
Punktacja drużynowa do Pucharu Polski według regulaminu z 2016 roku. 
 
RÓŻNE 
Wyżywienie i nocleg zapewniają organizacje zgłaszające. Pole namiotowe na terenie basenu - 
bez opłat. Organizator służy pomocą w rezerwacji noclegów i wyżywienia. 
Kontakt: tel. 505364698 lub jaceksztuba@wp.pl 
Organizacje zgłaszające zabezpieczają swoim zespołom sprzęt do gry w kajak polo spełniający 
normy bezpieczeństwa. Kierownicy ekip powinni podpisać oświadczenia stwierdzające zdolność do 
udziału w turnieju oraz potwiedzającą umiejętność pływania. 
 
INNE 
Przy „Pucharze Kwisy” zostanie rozegrany turniej dla dzieci „Panda”, który rozpocznie się 
5.05.2017 roku - informacja w osobnym komunikacie. 


