
AKTUALIZACJA ZASAD KWALIFIKACJI DO MEJ/MŚ 
27.10-01.11.2020 – SAN REMO, WŁOCHY 

 
Imprezy kwalifikacyjne:   

Mistrzostwa Polski Gdańsk, Górki 
Zachodnie 

18-20.09.2020 

Tabela: Eliminacja do MEJ/MŚ 2020 

 

Do startu w MEJ/MŚ kwalifikuje się 40 najlepszych załóg bez względu na kategorie. 

Punkty w eliminacji przyznawane będą tylko w kategorii OPEN w oparciu o tabelę poniżej: 

 
 

Tabela: System liczenia punktów eliminacji do MEJ/MŚ 2020. 

 

Listę załóg zakwalifikowanych do reprezentacji utworzą załogi najwyżej 

sklasyfikowane w eliminacji, które spełniają kryteria związane z regulaminem PSK420 

dotyczącym składek członkowskich. 

W przypadku, gdy po imprezie eliminacyjnej nie zostanie zapełniony limit miejsc, 

zakwalifikowane do reprezentacji na wolne miejsca zostaną: 

1. Załogi, które opłaciły składki po 30 kwietnia 2020 roku ale przed rozpoczęciem imprezy 

eliminacyjnej, w kolejności odpowiadającej zajętym miejscom w kwalifikacji. 

2. W przypadku gdy pierwszy punkt nie pozwoli na zapełnienie wszystkich miejsc w 

reprezentacji, dołączone zostaną załogi nie startujące w imprezie kwalifikacyjnej ale 

zgłoszone na wniosek, który trzeba przesłać najpóźniej do 22 września do końca dnia 

na adres poczty elektronicznej stowarzyszenia. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest 

opłacenie przez zainteresowaną załogę składki czlonkowskiej do dnia 17 wrzesień 2020. 

 

Zawodnicy, zainteresowani startem w MEJ/MŚ zobowiązani są do przesłania drogą mailową 

na oficjany adres stowarzyszenia uproszczonej deklaracji startu, najpóźniej do 22 września 

do końca dnia. 

 

Oficjalna lista zakwalifinkowanych załóg zostanie opublikowana 23 września 2020.  

 

Ostatecznym potwierdzeniem startu zakwalifikowanej załogi w imprezie będzie opłacenie 

wpisowego w wysokości 300 euro na konto walutowe stowarzyszenia - 87 1140 2004 0000 

3912 0941 0749 w tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko sternika i załoganta oraz nazwę 

klubu. Wpisowe musi zostać zaksięgowane na koncie stowarzyszenia do 30 września 2020. 

 

Zajęte 
miejsca 

Punkty 
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Punkty 

Zajęte 
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Punkty 
Zajęte 

miejsce 
Punkty 

1 23 6 15 11 10 16 5 

2 21 7 14 12 9 17 4 

3 19 8 13 13 8 18 3 

4 17 9 12 14 7 19 2 

5 16 10 11 15 6 20 1 


