
 
Regulamin 
Pucharu 
Grand Prix PZK 2015 

 
Puchar Grand Prix PZK jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

 
Puchar Grand Prix PZK 2015 obejmuje 8 imprez kajakowych rozgrywanych według 
przepisów obowiązujących w Polskim Związku Kajakowym, obsługiwanych przez 
licencjonowanych sędziów turystyki i rekreacji PZK, pod nadzorem powołanych przez 
Komisję Turystyki i Rekreacji PZK obserwatorów imprez. 
 
W Pucharze Grand Prix PZK biorą udział wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat i zostały 
dopuszczone do startu w dowolnej imprezie Grand Prix PZK 2015, w tym również 
obcokrajowcy. 
 
Imprezy Grand Prix PZK 2015: 
� 30.04–3.05.2015 r. – L Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Wda 2015” – 

sk.wodniak@wp.pl, j.zawiejski@wp.pl 
� 30.04–3.05.2015 r. – XXIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Nysa Kłodzka 2015 im. 

Narcyza Bondyra” – ptasiuskok@ptasiuskok.pl, piasean@o2.pl 
� 19–21.06.2015 r. – XV Otwarty Maraton Kajakowy „Warta Challenge 2015” – 

wstirw@warta.poznan.pl 
� 26–28.06.2015 r. – XLIX Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Trzy Zapory” – 

tkkfmotor@gmail.com 
� 3–5.07.2015 r. – VII Ogólnopolski Spływ Kajakowy im. Sławomira Forysiaka „Pilica 

2015” – lucynaijurek@wp.pl, elzbieta.marczyk@wp.pl 
� 14–16.08.2015 r. – XVIII Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2015” – 

ktwceluloza@wp.pl 
� 11–13.09.2015 r. – IX Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Pilica Zachwyca” im. D. 

Ambroziak – biuro@amberklub.pl 
� 26.09.2015 r. – XXXV Ogólnopolski Sportowo-Turystyczny Maraton Kajakowy 

„Kraków-Wisła 2015” – kkw1929@o2.pl 
 
Podsumowanie Pucharu Grand Prix PZK 2015 odbędzie się podczas uroczystego zakończenia 
sezonu pionu turystyki i rekreacji Polskiego Związku Kajakowego 6–8.11.2015 r. 
 
 
Koordynator: Komisja Turystyki i Rekreacji PZK 
01-445 Warszawa,  ul. Erazma Ciołka 17, www.pzkaj.pl/turystyka 
 
Partnerzy: 

� Ministerstwo Sportu i Turystyki 
� bezpośredni organizatorzy imprez 
� samorządy terytorialne współpracujące z organizatorami imprez 
� sponsorzy i partnerzy medialni 

 



Kategorie: 
� K – kobiety, M – mężczyźni 
� Koordynator ma prawo utworzyć także kategorie wiekowe. 
� Podczas startów dopuszczalne są zmiany kategorii osad. 

 
Punktacja: 

� W każdej z ukończonych imprez uczestnik zdobywa po 10 pkt. oraz premie za zajęcie 
w dowolnej kategorii następujących miejsc: 
 
1 miejsce – 200 pkt.     9 miejsce  – 58 pkt. 
2 miejsce – 160 pkt.   10 miejsce  – 52 pkt. 
3 miejsce – 120 pkt.   11  miejsce – 48 pkt. 
4 miejsce – 100 pkt.   12  miejsce – 44 pkt. 
5 miejsce –   90 pkt.   13  miejsce – 40 pkt. 
6 miejsce –   80 pkt.   14  miejsce – 36 pkt. 
7 miejsce –   72 pkt.   15  miejsce – 32 pkt. 
8 miejsce –   64 pkt.   16  miejsce – 30 pkt. 
 
Za każde następne miejsce o 2 pkt. mniej, od 31 miejsca po 1 pkt. 
 
Uczestnicy poszczególnych imprez niebiorący udziału w żadnych konkurencjach poza 
OLC uzyskują punkty jedynie za udział w imprezie (10 pkt.) 
 

� O miejscu zawodnika w klasyfikacji generalnej decyduje suma premii zdobytych  
w pięciu najlepszych startach w Pucharze Grand Prix PZK 2015 oraz punkty za 
uczestnictwo w każdej ukończonej imprezie (po 10 pkt.). 

� W przypadku równej liczby punktów o miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje 
większa liczba I, II i III miejsc zdobytych podczas poszczególnych imprez, a jeśli ta 
metoda nie poskutkuje, przyjmuje się miejsca ex aequo. 

 
Nagrody: 

Za zdobycie pierwszych trzech miejsc w klasyfikacji generalnej w każdej kategorii 
przewidziane są medale/puchary, nagrody rzeczowe. 
 

Koordynator Pucharu Grand Prix PZK 2015 zastrzega sobie prawo interpretacji 
niniejszego regulaminu. 
 
 

Informacji udziela Elżbieta Jaworska – tel. 606 424 834, e-mail: ejaworska1@wp.pl 
 


