
 

                           ZAPOWIEDŹ 

           Zawody kajakowe „kajak polo”  

    o Puchar Prezesa  KTW  

                                        Kalisz 5.07.2014r. 

1.Cel: 

Propagowanie w województwie wielkopolskim i  mieście Kalisz dyscypliny kajak-polo oraz  

sprawdzenie poziomu sportowego kaliskich drużyn na tle ogólnopolskim 

2.Miejsce i termin: 

  Organizatorem turnieju jest Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie i Wielkopolski Związek Kajakowy w 

Poznaniu przy współpracy  Urzędu Miejskiego w Kaliszu Wydziału Kultury i Sztuki , Sportu i Turystyki   

oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 

Turniej odbędzie się w dniach 5.07.2014roku   na przystani Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego ul 

Wał Piastowski 1 ( w przypadku większej ilości zespołów finały zostaną przeprowadzone w dniu 

06.07.2014 r) 

Początek turnieju 05.07.2014r.   Godz. 8.30 

3.Konkurencje i kategorie wiekowe: 

Dywizja I. 

Mężczyźni  -  rocznik 1996 i starsi   

 Dywizja II 

 Kobiety kl. I     1996 i starsze 

Juniorzy    roczniki   1997    - 1999    

Juniorki rocznik      1997 - 1999 

Dywizja III     

Młodzicy i dzieci   rocznik 2000 i młodsi    - drużyny mieszane /dziewczęta i chłopcy/   

4. Zgłoszenia odprawa : 

Zgłoszenia drużyn należy przesłać  do dnia 20.06.2014r. na adres e-mail: ktw.kalisz@interia.pl  lub na 

adres Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie Park Miejski 2     62-800 Kalisz 



Kontrola techniczna sprzętu odbędzie się w dniu 05.07.2014 od godz. 7.00 

Odprawa kierowników drużyn odbędzie się w dniu 05.07.2014r. o godz.7.30  na przystani letniej 

Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego w Kaliszu Wał Piastowski 1 

5.Opłaty: 

Udział drużyn w turnieju zostaje zwolniony od opłaty startowej z tytułu roku jubileuszowego 120 

rocznicy powstania Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego    

 

6.Różne : 

-noclegi bezpłatne na przystani sportowej ( sala gimnastyczna - materace) 

-w odległości około  300 m znajduje się restauracja KTW  w Parku Miejskim nr.2 gdzie można złożyć 

zamówienie na posiłki 

-koszty organizacji turnieju pokrywa organizator 

-pozostałe koszty drużyn pokrywają organizacje zgłaszające 

-istnieje możliwość rezerwacji noclegów i wyżywienia PO UPRZEDNIEJ REZERWACJI DO DNIA 20.06.2014r. 

na adres: e-mail: ktw.kalisz@interia.pl pod numerem 62 757 46 69 w godz 11-14 oraz pod nr 

695513641 

7.Nagrody: 

– za zajęcie I – miejsca w  Turnieju Kajak-polo - Puchar ,Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego , Prezydenta Miasta Kalisza i  Prezesa KTW 

– Medale dla zawodników drużyn za miejsca I-III , 

 

Opracował: 

Mariusz  Grala 

Lech Burchard 

             

Nie można wyświetlić połączonego obrazu. P lik mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo zmieniono jego nazwę.  
Sprawdź, czy łącze wskazuje poprawny plik i lokalizację.

    PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ 

                               SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 


