
20. Przepisy Pucharu Uczniowskich Klubów 
Sportowych

 20.1 PRZEPISY OGÓLNE
 20.1.1 Zawody cyklu Pucharu Uczniowskich Klubów Sportowych (Pucharu UKS) mogą być organizowane w każdym 

roku kalendarzowym.
 20.1.2 Wszystkie eliminacje Pucharu UKS przeprowadzone w danym roku kalendarzowym składają się na edycję 

Pucharu UKS.
Zwycięzcą Pucharu UKS w danym roku kalendarzowym w poszczególnych kategoriach wiekowych 
jest zawodnik/zawodniczka, który uzyskał największą ilość punktów po zsumowaniu wyników wszystkich 
eliminacji w obu konkurencjach (sumowane są wyniki uzyskane w konkurencji prowadzenie i wyniki uzyskane 
w konkurencji na czas).

 20.1.3 Zawody są przeprowadzane w kategoriach dziewcząt (kobiet) i chłopców (mężczyzn).
 20.1.4 Zawody mogą być przeprowadzane w grupach wiekowych młodzików i dzieci:

 a) grupa wiekowa dzieci obejmuje zawodników, którzy w roku organizacji zawodów kończą 10 albo 11 lat, 
np. uczestnicy zawodów w roku 2011 powinni być urodzeni w latach 2001 lub 2000; organizator danej 
eliminacji zawodów, może dopuścić młodsze dzieci i zorganizować dla nich dekorację, jednak dzieci te 
nie będą klasyfikowane w punktacji generalnej PP UKS.

 b) grupa wiekowa młodzików obejmuje zawodników, którzy w roku organizacji zawodów kończą 12 lub 13 lat, 
np. uczestnicy zawodów w roku 2011 powinni być urodzeni w latach 1999 lub 1998.

 20.1.5 Zawody mogą być przeprowadzane w prowadzeniu lub na czas, zgodnie z odpowiednimi przepisami 
zawodów PZA, z zastrzeżeniem opisanymi w pkt. 20.2.3, 20.2.4 i 20.3.1.

 20.1.6 Zwycięzcy Pucharu UKS w danym roku kalendarzowym w każdej kategorii i grupie wiekowej dziewcząt 
(kobiet) i chłopców (mężczyzn) powinny otrzymać puchary, a pierwsza trójka pamiątkowe medale i dyplomy. 
Pierwsza trójka w poszczególnych eliminacjach PP UKS w każdej kategorii i grupie wiekowej dziewcząt 
(kobiet) i chłopców (mężczyzn) powinna otrzymać pamiątkowe medale i dyplomy.

 20.2 PROWADZENIE
 20.2.1 Zawody powinny się składać z eliminacji i finałów. 
 20.2.2 Eliminacje powinny się odbywać w formule flash.
 20.2.3 Finały powinny się odbywać w formule flash.
 20.2.4 Zawodnicy w grupach wiekowych dzieci i młodzików startują z górną asekuracją.
 20.3 CZAS
 20.3.1 Liczba startujących w rundzie finałowej powinna wynosić 8 zawodników w każdej kategorii i grupie wiekowej.
 20.4 ORGANIZACJA
 20.4.1 Organizatorem zawodów może zostać UKS, którego zawodnicy uczestniczyli w Pucharze UKS w roku 

poprzedzającym organizowane zawody.
 20.4.2 Organizator musi przesłać do PZA informacje techniczne o zawodach w określonym przepisami PZA 

formacie, najpóźniej na miesiąc przed datą zawodów.
 20.4.3 Organizator musi zapewnić sędziemu głównemu zawodów warunki do przesłania pocztą elektroniczną, 

na adres wyniki@kws.pza.org.pl, ostatecznych protokołów wyników w formacie *.pdf. Wyniki muszą być 
przesłane na adres wyniki@kws.pza.org.pl w ciągu 24 godzin od zakończenia zawodów.

 20.5 ZGŁOSZENIA
 20.5.1 Prawo do zgłoszenia uczestników zawodów mają Uczniowskie Kluby Sportowe oraz inne kluby z licencją PZA.
 20.5.2 Zawodnicy zgłaszani do udziału w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych 

opiekunów.
 20.5.3 Zawodnicy zgłoszeni do udziału w zawodach muszą posiadać dokument ze zdjęciem umożliwiający 

sprawdzenie tożsamości i daty urodzenia.
 20.5.4 Organizator, który otrzymał od PZA dofinansowanie na organizację eliminacji PP UKS, nie pobiera opłaty 

startowej.
 20.6 INNE
 20.6.1 Sędzią głównym zawodów powinien być sędzia posiadający licencję PZA.
 20.6.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi przepisami obowiązują ogólne przepisy zawodów PZA.
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