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PUCHAR POLSKI - REGULAMIN ZAWODÓW NA ROK 2020  
 

1. Organizator, termin i miejsce: 
Nowosądecki Okręgowy Związek Kajakowy 
Organizatorami poszczególnych rzutów Pucharu Polski są uczestniczące kluby 
zgodnie z terminem i miejscem określonym w kalendarzu zawodów na rok 2020 
stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. 
2. System zawodów: 
Zawody w roku 2020 rozgrywane będą system – 5 slalomów plus finał. 
3. Konkurencje, kategorie wiekowe: 
K-1, C-1, kobiet i mężczyzn, C-2 MIX  wszystkie konkurencje: Open 
4. Liczba zawodników: 
Do każdej konkurencji klub może zgłosić dowolną liczbę osad. 
5. Trasa slalomu: 
Ustawiana zgodnie z regulaminem PZKaj 

a/. Prowadzi się następująca punktację:  
- drużynową /klubową/,  
- indywidualną w poszczególnych konkurencjach.  
b/. Do punktacji ogólnej zalicza się:  
- drużynowej - punkty uzyskane przez drużyny /kluby/ za uzyskane miejsca w 

poszczególnych slalomach.  
- indywidualnej - punkty uzyskane przez poszczególnych zawodników za 

uzyskane miejsca w slalomach.  
c/. Poszczególne slalomy punktowane będą osobno.  
d/. O wyniku w punktacji ogólnej decyduje:  
- w punktacji drużynowej – suma punktów wszystkich zawodników zdobyta w 

poszczególnych slalomach zgodnie z tabelą w punkcie „g”,  
-   w punktacji indywidualnej , suma punktów (zgodnie z tabelą „g”) uzyskanych w 

pięciu spośród sześciu slalomów),  w przypadku odwołania 1 imprezy suma z 4 
slalomów ,w przypadku odwołania  2 i więcej imprez suma wszystkich 
rozegranych slalomów. 

     e/. W przypadku uzyskania przez drużyny /kluby/ równej liczby punktów o 
lepszym miejscu decyduje suma punktów uzyskana przez  najlepszego 
zawodnika  w konkurencji K-1, C-1, mężczyzn/kobiet oraz osady C-2 MIX  w 
zawodach finałowych. Przy równej ilości punktów decyduje większa ilość miejsc 
1,2,3 uzyskanych w każdej konkurencji w zawodach finałowych. 

f/ W przypadku uzyskania przez zawodników równej liczby punktów o kolejności 
ostatecznej decyduje wynik uzyskany w zawodach finałowych. 

g/ Zawodnicy w konkurencjach indywidualnych poszczególnych slalomów, 
otrzymują następującą liczbę punktów: 

 

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liczba 
punktów 

20 16 13 10 8 6 4 3 2 1 
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Zawody finałowe 
 

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liczba 
punktów 

25 21 18 15 13 11 9 8 7 5 

 
7. Nagrody: 
Trzech pierwszych zawodników w poszczególnych konkurencjach otrzymuje nagrody 
za wyniki końcowe Pucharu Polski. Puchary otrzymają trzy najlepsze kluby za wyniki 
końcowe. Fundatorem nagród jest Polski Związek Kajakowy. Nagrody wręczone 
zostaną na zawodach finałowych. 
 
8. Uwagi końcowe: 
W rozgrywanych zawodach Pucharu Polski obowiązują regulaminy slalomu i zjazdu 
PZKaj. 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Pucharu Polski 
 
Wykaz imprez zaliczanych do punktacji Pucharu Polski (open).  
 

1. 20.06.2020 Krakowskie  Slalomy Kraków 
KKK 
Kraków 

2. 8.08.2020 XV Memoriał Roberta Korzeniewskiego. Drzewica 
LKK 
Drzewica 

3. 16.08.2020 Puchar Prezydenta Miasta Krakowa Kraków  
KKK 
Kraków  

4. 5.09.2020 Memoriał A.i K. Wernerów w slalomie Szczawnica „Pieniny” 

5. 12.09.2020 
Międzynarodowy „Puchar Pienin” im. 

Bronisława Warusia 
Krościenko  

SKS 
„Sokolica” 

6. 13.09.2020 
59 Międzynarodowy „Puchar Ziemi 
Sądeckiej””. Finał Pucharu Polski 

Nowy Sącz KS „Start” 

 


