„LOTTO” 22. Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajak Polo
Miejsce termin, organizator:
22 Mistrzostwa Polski Seniorów w kajak polo rozegrane zostaną na obiektach sportowych
Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie, w dniach 02-04.08.2019 r.. Organizatorem
zawodów jest Uczniowski Klub Sportowy SET Kaniów przy współpracy Urzędu Gminy
Bestwina.
Uczestnictwo:
W mistrzostwach mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy urodzeniu w latach 2004 i starsi
posiadający aktualną licencję PZKaj i aktualne badania lekarskie.
Zgłoszenie, losowanie, odprawa:
Klub biorący udział w Mistrzostwach, ma prawo zgłosić dowolną ilość zespołów w kategorii
kobiet i mężczyzn. Każda ze zgłoszonych drużyn może liczyć od 5-8 zawodników. Zgłoszenia
imienne należy dokonać do dnia 20 lipca 2019 r. do godz. 24:00 poprzez system
elektroniczny, który zostanie uruchomiony na stronie internetowej PZKaj.
Odprawa kierowników ekip odbędzie się w dniu 02.08.2019 r. o godz. 19:00 na przystani UKS
SET Kaniów. Kontrola sprzętu zostanie przeprowadzona w dniu 02.08.2019 w miejscu
wyznaczonym przez organizatora w godz. 16:00-19:00. Do mistrzostw zostanie dopuszczony
sprzęt, który spełnia wymogi regulaminowe.
Równocześnie ze zgłaszaniem drużyny do gry, każdy klub zobowiązany jest do zgłoszenia
sędziego gry oraz 2 przeszkolonych osób do obsługi stolika sędziowskiego. Brak zgłoszenia
skutkować będzie dodatkową obowiązkową opłatą w wysokości 200,00 zł /dwieście złotych/.
Sposób przeprowadzenia Mistrzostw:
Mistrzostwa Polski Seniorów odbędą się na 3 boiskach o wymiarach 23/35 m. W przypadku
zgłoszenia więcej niż jednej drużyny (kobiet lub mężczyzn), klub zobowiązany jest do wysłania
pocztą elektroniczną zdjęć zgłaszanych zawodników (w jpg.). Dla tych drużyn organizator
przygotuje identyfikatory, które będą upoważniały do wpływania na boisko i uczestniczenia
w grze. System rozgrywek zostanie podany na odprawie technicznej.
Najlepsze drużyny z 21. Mistrzostw Polski zostaną rozstawione do odpowiednich grup zgodnie
z obowiązującym regulaminem.
Opłaty:
-

100,00 zł za drużynę
200,00 zł brak zgłoszenia obsługi sędziowskiej.
100,00 zł. za brak regulaminowego ubioru i wyposażenia sędziowskiego.

Opłaty startowe, jak również opłata za brak zgłoszenia obsługi sędziowskiej, muszą być
uregulowane przelewem w terminie do dnia 20.07.2019 r. na konto Polskiego Związku
Kajakowego nr 53 1240 2034 1111 0000 0307 0530.

W tytule opłaty należy wpisać „MPS kajak polo”.
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.
Noclegi na polu namiotowym są bezpłatne.
Sędzia główny zostanie wyznaczony przez Kolegium Sędziów PZKaj., a pozostali sędziowie
będą wyznaczeni na odprawie technicznej. Sędziów obowiązuje regulaminowy strój
i wyposażenie sędziowskie. Za zajęcie miejsc I-III drużyny otrzymają medale.

