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ZAŁOŻENIA 

Głównym celem  niniejszego regulaminu jest rozwój sportu skuterowego w Polsce poprzez: 

& 1. Zwiększenie ilości zawodników uprawiających czynnie wyścigi na skuterach wodnym w 
ramach organizowanych przez PZMWiNW zawodów rangi Mistrzostw Polski 

& 2. Zachęcenie istniejących klubów do rejestracji w PZMWiNW 
& 3. Aktywizacja zarejestrowanych w PZMWiNW klubów do pozyskiwania nowych 

członków reprezentujących wspomniane kluby w zawodach rangi Mistrzostw Polski 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO RYWALIZACJI 

Regulamin skierowany jest do klubów motorowodnych zrzeszających zawodników startujących w 

MMP SW które: 

& 4. Są zarejestrowane w Polskim Związku Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego 

& 5. Nie mają zaległości w składkach członkowskich z tego tytułu (stan na 7 dni przed 

pierwszą eliminacją MMP SW 2017) 

& 6. Są reprezentowane na eliminacjach Mistrzostw Polski przez minimum 3 zawodników 

w przeciągu całego sezonu 

ZASADY 

& 7. Czas trwania – wszystkie eliminacje MMP SW oraz MP SW/WR w sezonie 2017  

& 8. Zawodnicy reprezentujących barwy poszczególnych Klubów, które spełniają Warunki 

Przystąpienia Do Rywalizacji zdobywają w eliminacjach Motorowodnych Mistrzostw Polski  

Skuterów Wodnych oraz w Mistrzostwach Polski Skuterów Wodnych w Wyścigu Równoległym 

w klasyfikacjach łącznych tych eliminacji (Duże Punkty), zgodnie z Regulaminami MMP SW 

2017 oraz MP SW/WR 2017 

& 9. Klasyfikacja Drużynowa tworzona jest na podstawie Sumy Dużych Punktów (SDP) 

zdobytych przez każdego zawodnika w poszczególnych klasach (SDP Zawodnika), w podziale 

na Kluby (SDP Klubu), dzielonej na ilość zawodników jaka reprezentowała każdy z Klubów w 

sezonie 2017 (Średnia na Zawodnika).  

& 10. Zarówno SDP Zawodnika, jak i SDP Klubu może zostać zwiększone po spełnieniu 

poniższych warunków: 

a. Za zdobycie medalowego miejsca w klasyfikacji generalnej MMP SW (dotyczy każdej 

klasy) oraz w klasyfikacji generalnej MP SW/WR  SDP Zawodnika zostanie zwiększone 

odpowiednio: 

I Miejsce - SDP Zawodnika (w danej klasie) x 2 

II Miejsce - SDP Zawodnika (w danej klasie) x 1,7 

III Miejsce - SDP Zawodnika (w danej klasie) x 1,5 

b. Za udział w eliminacjach MMP SW 2017 Nowych Zawodników (zawodników którzy nie 

brali udziału w żadnej eliminacji MMP SW w sezonie 2015) startujących barwach 

danego Klubu, SDP Klubu zostanie zwiększone odpowiednio: 

 2 Nowych Zawodników – SDP Klubu x 1,2 

 3 Nowych Zawodników – SDP Klubu x 1,3 

 4 Nowych Zawodników i więcej – SDP Klubu x 1,4 
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& 11. O kolejności w Klasyfikacji Drużynowej decydować będzie wyższa Średnia na 

Zawodnika, a wyniki zostaną opublikowane w terminie do 30 dni po zakończeniu ostatniej 

eliminacji. 

NAGRODY 

 

& 12. Kluby które spełniają Warunki Przystąpienia Do Rywalizacji z największą Średnią na 

Zawodnika otrzymają od PZMWiNW wsparcie finansowe odpowiednio: 

I Miejsce – 5 000 pln (pięć tysięcy) 

II Miejsce – 3 000 pln (trzy tysiące) 

III Miejsce  - 2 000 pln (dwa tysiące) 

& 13. W przypadku uzyskania przez dwa Kluby, lub więcej, jednakowej Średniej na 

Zawodnika  o kolejności w Klasyfikacji Drużynowej, decydować będą kolejno: 

a Suma dużych punktów uzyskanych przez wszystkich członków klubu podczas całego 

sezonu 2017 (SDK Klubu) 

b Ilość Nowych Zawodników startujących w sezonie 2017 w barwach Klubu 

& 14. Warunki związane z wypłatą wsparcia finansowego o którym mowa w & 11: 

a. Zostanie wypłacone przelewem na wskazane konto klubu, w terminie 30 dni po 

dostarczeniu faktur o których mowa poniżej. 

b. Przed dokonaniem przelewu, Kluby laureaci dostarczą do PZMWiNW opisane faktury 

(lub inne dokumenty) wystawione na PZMWiNW, na kwotę równą lub wyższą 

udzielonemu wsparciu, potwierdzające wydatkowanie takiej kwoty na uczestnictwo 

członków klubu w zawodach skuterów wodnych w kraju i/lub zagranicą (np. paliwo, 

zakup części, dojazdy na zawody (w tym przeloty), wpisowe itp. wydatki) 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

 

& 15. Przynależność klubowa zawodnika określana jest na pierwszej eliminacji w której 

bierze On udział 

& 16. Zawodnik gromadzi punkty w Klasyfikacji Drużynowej na konto klubu w barwach 

którego wystartował w pierwszej eliminacji - zmiana przynależności klubowej podczas trwania 

sezonu, nie będzie brana pod uwagę. 

& 17. PZMWiNW zastrzega sobie prawo do publikacji Klasyfikacji Drużynowej oraz imion, 

nazwisk i fotografii nagrodzonych uczestników niniejszego regulaminu w wydawnictwach 

firmowych oraz na swojej stronie internetowej 

 

 

          V-ce Prezes PZMWiNW 
      ds. Sportu Motorowodnego 
 
       Tomasz Wencel 
 
 

Zatwierdzono na posiedzeniu Prezydium Zarządu w dniu 16.02.2017 


