I Międzynarodowy Turniej Kajak Polo o Puchar Kwisy
Leśna (7)-8-9.05.2010.
1. Miejsce, termin, organizator:
I Międzynarodowy Turniej Kajak Polo o Puchar Kwisy rozegrany zostanie w dniach
8-9.05.2010r o godz. 8.00 na boisku do Kajak Polo w Leśnej. Organizatorem jest LUKS
„Kwisa” Leśna.
2. Uczestnictwo:
W turnieju mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 1995 r. i starsi (w kategorii kobiet i
mężczyzn),
3. Zgłoszenia, losowanie, odprawa:
Zgłoszenia (max 16 drużyn):
- kat. open Kobiety (roczniki 1995 i starsze)
> w sumie16 drużyn.
- kat. open Mężczyzn (roczniki 1995 i starsi),
- dopuszcza się dodatkową kat. Juniorów 1992-95 (chłopcy lub mixty) wg. zgłoszeń,
w zależności od ilości drużyn mecze mogą rozpocząć się w piątek 7.05.2010 r.
Każda zgłoszona drużyna może liczyć od 5 do 10 zawodników w tym 2 sędziów.
4. Zgłoszenia na obowiązujących drukach należy wysłać do dnia 04.05.2010 r. na adres:
jaceksztuba@wp.pl lub pocztą LUKS Kwisa Leśna 59-820 Leśna, ul. M. Reja 3
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 07 lub 08.05.2010 r o godz. 7:30 na basenie LUKS
Kwisa.
5. Sposób przeprowadzenia turnieju:
Turniej zostanie przeprowadzony na jednym boisku o wymiarach 35m na 20m.
W System rozgrywek zostanie podany podczas odprawy technicznej – uzależniony jest od
ilości zgłoszeń. Najlepsze zespoły zostaną rozstawione do odpowiednich grup.
6. Opłaty:
Za każdy zgłoszony zespół – 50 € lub równowartość kwoty w złotych.
7. Różne:
Pole namiotowe na terenie basenu - bez opłat.
Organizator służy pomocą w rezerwacji noclegów i wyżywienia.
Kontakt: tel/fax (075) 7243166, 505364698 lub jaceksztuba@wp.pl
Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Kajak Polo. Sędzia
Główny zostanie wyznaczony przez organizatora. Sędziowie prowadzący gry zobowiązani
są do posiadania ubiorów oraz wyposażenia sędziowskiego zgodnych z regulaminem Kajak
Polo.
Trzy pierwsze drużyny w każdej kategorii otrzymują medale i puchary.
W zależności od ilości sponsorów nagrody rzeczowe.
Kontakt Jacek Sztuba, tel 505364698 lub jaceksztuba@wp.pl
Organizator: LUKS KWISA Leśna ul. Reja 3,
59-820 Leśna
tel. 075 72 11 366 tel/fax. 075 72 43 166
www.kwisa.eu

