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Cyklu 
Grand Prix PZK 2017 
 

 
Koordynator: Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich PZK  
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 45/U7, www.pzkaj.pl/turystyka 
 
Partnerzy: 

• Ministerstwo Sportu i Turystyki 
• Bezpośredni organizatorzy imprez 
• Samorządy terytorialne współpracujące z organizatorami imprez 
• Sponsorzy i partnerzy medialni 

 
I Postanowienia ogólne 
1. Cykl Grand Prix PZK 2017 obejmuje  8 imprez kajakowych rozgrywanych według 
przepisów obowiązujących w Polskim Związku Kajakowym, obsługiwanych przez 
licencjonowanych sędziów kajakarstwa powszechnego, pod nadzorem powołanych przez 
Komisję Kajakarstwa dla Wszystkich PZK obserwatorów imprez. 
 
2. W cyklu Grand Prix PZK biorą udział wszystkie osoby, które zostały dopuszczone do 
startu w dowolnej imprezie Grand Prix PZK 2017, w tym również obcokrajowcy oraz osoby 
niepełnoletnie. 
 
II Imprezy Grand Prix PZK 2017: 

1. 29.04–3.05.2017 r. – XXV Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Nysa Kłodzka 2017 
im. Narcyza Bondyra” – slalom – ptasiuskok@ptasiuskok.pl, piasean@o2.pl 

2. 1–4.06.2017 r. – LII Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Wda 2017” – slalom – 
j.zawiejski@wp.pl 

3. 16–18.06.2017 r. – XVII Otwarty Maraton Kajakowy „Warta Challenge 2017” – wyścig 
– wstirw@warta.poznan.pl 

4. 30.06–2.07.2017 r. – LI Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Trzy Zapory” – Wyścig 
Australijski  – tkkfmotor@gmail.com 

5. 4–6.08.2017 r. – XX Jubileuszowy Ogólnopolski Maraton Kajakowy 
„Zapora Żur 2017” – sprint na 200 m – ktwceluloza@wp.pl 

6. 25–27.08.2017 r. – XXXIX Ogólnopolski Spływ Kajakowy Ceramików 
„Lubiana 2017” – slalom po trójkącie – jaszewski.zbigniew@lubiana.pl 

7. 8–10.09.2017 r. – XI Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Pilica Zachwyca” 
im. D. Ambroziak – cross – biuro@amberklub.pl  

8. 30.09.2017 r. – XXXVII Ogólnopolski Sportowo-Turystyczny Maraton Kajakowy 
im. Andrzeja Włosika – slalom po trójkącie – kkw1929@o2.pl 

 
III Kategorie: 
– K – kobiety, M – mężczyźni 
– Koordynator ma prawo utworzyć także kategorie wiekowe. 
– Podczas startów w imprezach Grand Prix dopuszczalne są zmiany kategorii osad. 
 
IV Punktacja:  



1. Do punktacji Grand Prix w każdej imprezie brany będzie pod uwagę wynik tylko jednej 
konkurencji, realizowanej na sprzęcie organizatora, wytypowanej przez organizatora i 
zatwierdzonej przez koordynatora cyklu. Warunkiem przyznania punktów za tę konkurencję 
będzie udział uczestnika w przynajmniej jednej konkurencji uwzględnianej w punktacji 
indywidualnej, wpisanej w regulamin imprezy Grand Prix, oprócz konkurencji wytypowanej 
przez organizatora. 
 
2. Uczestnik w każdej imprezie zdobywa po 10 pkt. za udział oraz premie za zajęcie miejsca 
w dowolnej kategorii w wytypowanej do Grand Prix konkurencji: 
 
1 miejsce – 10 pkt. 
2 miejsce –   7 pkt. 
3 miejsce –   5 pkt. 
4 miejsce –   4 pkt. 
5 miejsce –   3 pkt. 
6 miejsce –   2 pkt. 
Za każde następne miejsce po 1 pkt. 
 
3. Uczestnicy poszczególnych imprez niebiorący udziału w konkurencji wytypowanej do GP 
uzyskują punkty jedynie za udział w imprezie (10 pkt.). 
 
4. O miejscu zawodnika w klasyfikacji generalnej decyduje suma premii zdobytych  
w imprezach Grand Prix PZK 2017 oraz punkty za uczestnictwo w każdej ukończonej 
imprezie (po 10 pkt.). 
 
5. W przypadku równej liczby punktów o miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje większa 
liczba I, II i III miejsc zdobytych w wybranych konkurencjach podczas poszczególnych 
imprez, a jeśli ta metoda nie poskutkuje, przyjmuje się miejsca ex aequo. 
 
V Nagrody: 
1. Za zdobycie pierwszych trzech miejsc w klasyfikacji generalnej w każdej kategorii 
przewidziane są medale/puchary. 
 
2. Podsumowanie cyklu Grand Prix PZK 2017 odbędzie się podczas uroczystego zakończenia 
sezonu pionu kajakarstwa dla wszystkich Polskiego Związku Kajakowego 10–12.11.2017 r. 
 
Koordynator cyklu Grand Prix PZK 2017 zastrzega sobie prawo interpretacji 
niniejszego regulaminu. 
 
 

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

 


