
Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu – regulamin Pucharu Polski 
 

POLSKIE STOWARZYSZENIE WINDSURFINGU 
 

REGULAMIN ROZGRYWANIA PUCHARU POLSKI 
dotyczy klasy Techno, FWF, WZ do wieku juniora 

 

 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu (PSW) do końca grudnia każdego roku publikuje 

kalendarz regat zaliczanych do cyklu Pucharu Polski (PP) na kolejny rok. 

1.2. Do klasyfikacji  PP zaliczamy zawodników, którzy ukończyli minimum jedne regaty w 

sezonie. 

1.3. Ranking PP obejmuje zawodników, którzy są członkami PSW i mają opłaconą składkę 

roczną ( https://psw.org.pl/o-psw/deklaracja-czlonkowska/ ). 

1.4. Ranking PP liczony jest w okresie od 1 stycznia do zakończenia ostatnich krajowych regat 

windsurfingowych zaliczanych do PP. 

1.5. Interpretacja zasad niniejszego regulaminu oraz akceptacja w trakcie sezonu awaryjnej 

zmiany miejsca lub terminu regat pozostaje w gestii Zarządu PSW. 

1.6. Zawodnicy zagraniczni nie są brani pod uwagę w punktacji 

 

2. Zasady punktacji: 

2.1. Podstawą PP jest klasyfikacja generalna regat z której wyliczane są wyniki w 

poszczególnych kategoriach wiekowych. 

2.2. Zwycięzcą PP zostaje zawodnik/zawodniczka który zdobędzie największą liczbę 

punktów. Decyduje suma punktów zdobytych w poszczególnych regatach. 

2.3. W przypadku remisu punktowego decyduje zajęte lepsze miejsce w imprezie 

Mistrzowskiej ( Mistrzowska Polski ), jeśli remis w dalszym ciągu nie został rozstrzygnięty 

decyduje zajęte lepsze miejsce na ostatnich zawodach PP, w których zawodnicy brali 

udział.  

2.4. PP jest liczony oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Wyniki danych regat zalicza się do 

punktacji PP pod warunkiem ukończenia ich przez minimum 3 zawodników/zawodniczki 

w danej konkurencji. 

2.5. W danych regatach zawodnik/zawodniczka zdobywa punkty do klasyfikacji PP w swojej 

kategorii wiekowej oraz w klasyfikacji generalnej. 

https://psw.org.pl/o-psw/deklaracja-czlonkowska/
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2.6. Konkurencje: 

Techno 

• UKS 4.0 (do 12 roku życia – żagiel do 4.0m2 deska T293 ) 

• 5.8 T293 ( do 13 roku życia – żagiel do 5.8m2 open, deska T293 ) 

• 6.8 T293 ( do 14 roku życia – żagiel do 6.8m2 OD, deska T293 )  

• T293 open (do 16 roku życia – żagiel do 7,8m2 OD, deska T293 ) 

                      Foil  

• Foil młodzik ( do 14 roku życia – Żagiel [ do 7m2 ] oraz foil o standardzie nie 

wyższym niż iqFoil juniorski. Skrzydło przednie do 900cm2. Deska dowolna )  

• Foil junior młodszy ( do 16 roku życia – Żagiel [ do 7m2 ] oraz foil o standardzie 

nie wyższym niż iqFoil juniorski. Skrzydło przednie do 900cm2. Deska 

dowolna. )  

• Foil junior ( do 18 roku życia  - Żagiel [ do 8m2 ] oraz foil o standardzie nie 

wyższym niż iqFoil juniorski. Deska dowolna) 

                     Windsurfing zimowy  

• WZ Junior ( do 18 roku życia – żagiel do 8.5m2 ) 

• WZ Juniorka PSW ( do 18 roku życia – żagiel do 8.5m2 ) 

• WZ Junior młodszy ( do 16 roku życia – żagiel do 7.8m2 ) 

• WZ Juniorka młodsza PSW ( do 16 roku życia – żagiel do 7.8m2 ) 

• WZ Młodzik Open ( do 12 roku życia, żagiel do 4.0m2 ) 
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2.7. Punkty 

Za zajęte miejsca w regatach przyznawane są punkty zgodnie z tabelą poniżej: 

• Mistrzostwa Polski (mnożnik punktowy x1,5) 

• Pozostałe zawody PP (mnożnik punktowy x1) 

• Do punktacji zaliczane są 3 najlepiej punktowane zawody PP dla danego 

zawodnika oraz Mistrzostwa Polski. Na ostateczną sumę punktów składają się 

zatem 4 imprezy.  

• Punkty będą liczone wg następującego wzoru: 

PKT = WSP x ( LS + 1 – MC) 

PKT - punkty 

WSP – współczynnik / mnożnik punktowy 

LS – Liczba sklasyfikowanych zawodników którzy ukończyli chociaż 1 wyścig 

MC – zajęte miejsce w zawodach 

 

 

 

 

2.7 W trakcie sezonu ranking PP będzie aktualizowany na stronie www.psw.org.pl 

3. Organizacja regat PSW 

3.1 Organizator regat powinien zaplanować oddzielne akweny dla: 

• T293  

• Windfoil  

 

http://www.psw.org.pl/
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Zawodników na trasy regatowe można wypuszczać w różnych porach dnia. Harmonogram                       

powinien być zaplanowany w taki sposób aby powyższe klasy nie pływały jednocześnie na 

tym samym akwenie regatowym. 

 

3.3 Regaty Pucharu Polski rozgrywane są  zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach 

Regatowych Żeglarstwa ISAF ,Dodatkiem „B” PRŻ, Przepisami Klasowymi, wytycznymi PZŻ 

 

 

 

 

 

 

   

 
 


