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ZASADY PUNKTACJI ZAWODÓW PUCHARU POLSKI dla kategorii F1 

w konkurencjach modeli swobodnie latających  
w klasach mistrzowskich i tymczasowych FAI  

obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku. 
 

Komisja Modelarska wprowadza nowe zasady punktacji zawodów Pucharu Polski dla kategorii F1, 
w konkurencjach modeli swobodnie latających - w klasach mistrzowskich i tymczasowych FAI, 
obowiązujące od dnia 1 stycznia 2022 

  

Zasada 1 

Punkty są naliczane od 1 do 24 miejsca – w liczbie jak niżej, niezależnie od liczby sklasyfikowanych 
zawodników:  

Za miejsce: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liczba pkt. 500 400 300 250 200 190 180 170 160 150 140 130 

 

Za miejsce: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Liczba pkt. 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

 
Zasada 2 

Jeżeli dwóch lub więcej zawodników ukończy dane zawody z jednakową liczbą pktunktów, należy 
rozegrać dogrywkę pomiedzy zainteresowanymi. Jeżeli ona nie nastąpi, lub nie przyniesie 
rozstrzygnięcia, zawodnicy otrzymają punkty, które są wynikiem sumy punktów za zajmowane 
miejsca, podzielonej przez liczbę zainteresowanych zawodników. W przypadku, gdy wynik będzie 
miał wartośc ułamka, należy tę wartość zaokrąglić, w dół, do pełnej liczby całkowitej. 

Zasada 3 

Na danych zawodach PP zawodnik otrzymuje dodatkową premię za każdego pokonanego 
zawodnika w swojej konkurencji. Np., jeżeli pokonał 10 zawodników, to otrzymuje dodatkowo +10 
pkt., jeżeli 1 zawodnika, to +1 pkt. 

Zasada 4 

Punkty otrzymują wszyscy sklasyfikowani zawodnicy, od miejsca 1 do 24, (odpowiednio do 
zajetych miejsc), pod warunkiem, że uzyskali wynik większy od 0 pkt.  
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Zasada 5 

Łączną liczbę punktów należną zawodnikowi w klasyfikacji końcowej Pucharu Polski stanowi suma 
3 (trzech) najlepszych wyników z poszczególnych zawodów zaliczanych do Pucharu Polski. 

Zasada 6 

Jeżeli w klasyfikacji końcowej na miejscu 1-3 wystąpi remis, to brane są pod uwagę kolejne 
zawody, aż do momentu wyłonienia lepszego zawodnika. Jeżeli to nie pomoże wyłonić lepszego 
zawodnika, wówczas brana jest pod uwagę liczba wszystkich pokonanych zawodników w ciągu 
całego cyklu Pucharu Polski (chodzi o liczbę zawodników sklasyfikowanych), jaką pokonał każdy z 
zainteresowanych zawodników. Gdy i to nie przyniesie rozstrzygnięcia, zajete miejsce przydziela 
się im wspólnie (np. 1-2, 2-3). 

Zasada 7 

W przypadku remisu na dalszych miejscach przydzielane są miejsca wspólne, np. 4-5, 9-13, czy 20-
24. W takich przypadkach zawodnikom, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów należy wpisać 
takie samo oznaczenie miejsca, np. 9-13.   

Zasada 8 

Podczas rozgrywania zawodów Pucharu Polski Juniorzy klasyfikowani są wspólnie z Seniorami. 
Dodatkowo każdy z organizatorów musi sporzadzić odrebną klasyfikację obejmującą tylko 
juniorów, (pod warunkiem, że startuje ich co najmniej czterech) oraz odrębną klasyfikację w 
konkurencji F1A, dla zawodników startujących modelami F1A-Standard, pod warunkiem, że 
startuje ich co najmniej pięciu. 

Zasada 9 

W przypadku rozgrywania w Polsce zawodów zaliczanych do Pucharu Świata, organizator nie może 
ich zaliczać również do Pucharu Polski.  

 

Niniejsze zasady zostały zatwierdzone uchwałą Komisji Modelarskiej nr KM 84/12/2021. 

 


