AKADEMICKI KLUB TURYSTYKI KAJAKOWEJ „BYSTRZE”
ul. Reymonta 17, 30-059 Kraków

załącznik nr 4 do Uchwały nr 1/04/2015 Zarządu Akademickiego Klubu Turystyki Kajakowej „Bystrze”

REGULAMIN RANKINGU
1. Punktacja dotyczy :
a) Spływów organizowanych przez akademickie kluby kajakowe oraz spływów prywatnych, w których
czynnie uczestniczy minimum czterech członków AKTK „Bystrze”;
b) Reprezentacji AKTK „Bystrze” w zawodach kajakowych;
c) Imprez kajakowych, reprezentowanych w formie pływania, typu targi, pokazy, festiwale.
2. Uczestnik spływu, który jest brany pod uwagę w rankingu, musi spędzić na wodzie minimum jedną godzinę.
3. Do rankingu klasyfikowane są osoby z opłaconymi bieżącymi składkami.
4. Spływy wraz z listą uczestników muszą zostać zgłoszone do jednego miesiąca po ich zakończeniu.
5. Wpis do tabeli rankingowej następuje po uzyskaniu min 5 pkt.
6. Zasady zdobywania punktów:
a) za każdy dzień pływania:

 w Polsce: 1 pkt
 za granicą: 2 pkt
b) za reprezentowanie klubu na imprezach typu: targi, pokazy, festiwale: 1 pkt
c) za start w Mistrzostwach “AMP Kamienna”:

 za start: 5 pkt
 za zajęte miejsce w kategorii w której startuje min. 20 osób:


miejsca 1-5: odpowiednio +7 do +3 pkt



miejsca 6-10: +2 pkt



miejsca 11-15: +1 pkt

 za zajęte miejsce w kategorii w której startuje mniej niż 20 osób:


miejsca 1-7 odpowiednio +7 do +1 pkt

 za udział w drużynie zdobywającej w klasyfikacji drużynowej:


miejsce 1-3: odpowiednio +5, 4, 3 pkt

d) za start w Pucharze Prezesa:

 za start: 5 pkt
 za zajęcie miejsca:


1-3: odpowiednio +5, 4, 3 pkt



4-10: +2 pkt
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e) za start w zawodach freestyle'owych:

 za start: 5 pkt
 za zajęcie miejsca 1-5 w kategorii w której odbyły się eliminacje: odpowiednio +5 do +1 pkt
 za zajęcie miejsca 1-3 w kategorii w której nie odbyły się eliminacje: odpowiednio +3 do +1 pkt
f) za start w zawodach Kayak Cross:

 za start: 5 pkt
 za zajęcie miejsca:


1-3: odpowiednio +5, 4, 3 pkt



4-10: +2 pkt

g) za start w turniejach Kajak Polo, gdzie drużyna składa się z minimum czterech członków AKTK
„Bystrze”:

 za start: 5 pkt
 za udział w drużynie zdobywającej w klasyfikacji drużynowej:


miejsce 1-3: odpowiednio +5, 4, 3 pkt



miejsce 4-10: +2 pkt

Kraków, Kwiecień 2015

Strona 2

