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KOMISJA ŻEGLARSTWA MORSKIEGO PZŻ

MORSKIE ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA POLSKI
Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski są najwyższej, krajowej rangi regatami morskich jachtów
jednokadłubowych, rozgrywanymi jeden raz w roku w celu wyłonienia załogi jachtu o najwyższych
kwalifikacjach oraz nadanie załodze tego jachtu tytułu Mistrza Polski, ważnego przez okres do terminu startu
następnych Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski.

REGULAMIN

2019

Morskie Żeglarski Mistrzostwa Polski, nazywane są dalej w skrócie MŻMP.
I. Organizacja MŻMP
1. Zastosowanie będą mieć przepisy:
a. Zasady organizacji regat żeglarskich PZŻ
b. Przepisy Regatowe Żeglarstwa (WS RRS 2017/2020)
c. System Wyrównawczy ORC,
d. Offshore Special Regulations (WS OSR Cat.4 lub Cat.3 lub Cat.3+Life Raft)
e. Międzynarodowe Przepisy Zapobiegania Zderzeniom na Morzu
2. Całość przebiegu procesu organizacyjnego Morskich Żeglarskich Mistrzostw nadzoruje Komisja
Żeglarstwa Morskiego Polskiego Związku Żeglarskiego (w skrócie KŻM).
3. KŻM może powierzyć część lub całość obowiązków organizacyjnych MŻMP podmiotowi spełniającemu
1
wymagania przepisu §4 pkt.1 Zasad organizacji regat żeglarskich PZŻ .
4. KŻM może wyłonić Organizatora MŻMP w drodze konkursu lub mianowania zgodnie z przepisem §3 pkt.7
Zasad organizacji regat żeglarskich PZŻ.
5. KŻM ogłasza termin następnych MŻMP w dniu oficjalnego zakończenia aktualnie rozgrywanych MŻMP.
6. KŻM bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 90 dni od daty oficjalnego zakończenia MŻMP
rozegranych w danym roku, poda do wiadomości miejsce przeprowadzenia kolejnych MŻMP.
2
7. Zawiadomienie o regatach MŻMP (ZoR) musi zostać ogłoszone nie później niż 180 dni przed terminem
ich rozegrania.
8. Wszelkie oficjalne dokumenty ogłaszane będą na stronie: http://pya.org.pl/polski-zwiazekzeglarski/page/komunikaty-kzm-pzz/
8. KŻM posługuje się adresem e-Mail: kzm@pya.org.pl

II. Warunki uczestnictwa w MŻMP
1. W MŻMP może wziąć udział załoga jachtu, który:
a. posiada aktualne świadectwo pomiarowe ORC International,
b. złoży w terminie określonym Zawiadomieniem o Regatach (ZoR) zgłoszenie startu i wniesie opłatę
wpisową w ustalonej wysokości,
2. Zgłoszony jacht musi:
a. przybyć do portu regat w ustalonym terminie i przebywać w nim przez cały okres trwania MŻMP, za
wyjątkiem okresu udziału w wyścigach wymienionych w programie MŻMP,
b. poddać się kontroli pomiarowej, zakończonej potwierdzeniem zgodności trymu regatowego jachtu z
danymi zawartymi w jego świadectwie pomiarowym,
c. poddać się inspekcji wyposażenia warunkującego bezpieczeństwo żeglugi (OSR), zakończonej
wynikiem pozytywnym.

III. Akwen i trasy MŻMP3.
1. Akwen rozegrania MŻMP musi być położony na wodach morskich RP z wyłączeniem wód Zalewu
Szczecińskiego, Zalewu Wiślanego i Zatoki Puckiej.
2. Czas trwania poszczególnych wyścigów nie może być krótszy niż 50 minut.
3. Przynajmniej jeden wyścig powinien zostać rozegrany na trasie, której łączna długość nie może być
mniejsza niż 20 Mm.
4. Zalecana, minimalna liczba planowanych wyścigów wynosi 5.

IV. Szczegółowe wymagania organizacyjne
Podmiot odpowiedzialny bezpośrednio za organizację regat (Organizator) musi:
1. wyznaczyć osobę odpowiedzialną z ramienia Organizatora - Komandora regat,

1

w dacie ogłoszenia Regulaminu MŻMP 2019 obowiązuje Uchwała nr 220/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 26.04.2018 r.
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 255/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 12.07.2018 r.
2
w roku 2019 nie później niź w dniu 31 maja
3
od spełnienia niniejszych warunków jest wymagane dla ujęcia wyników MŻMP w klasyfikacji MŻPP

2. opracować i ogłosić ZoR (zgodne z obowiązującym wzorem) w terminie wymienionym w pkt.I.7 niniejszego
regulaminu,
3. dysponować budżetem odpowiednim dla przeprowadzenia MŻMP,
4. uzyskać licencję PZŻ,
5. w celu wypełnienia warunków określonych licencją PZŻ:
a. zapewnić zatrudnienie wymaganej liczby osób do obsługi regat o odpowiednich kwalifikacjach,
b. zapewnić dostępność i możliwość korzystania ze sprzętu oraz urządzeń technicznych w odpowiedniej ilości
i właściwej jakości,
6. zawrzeć umowy ubezpieczenia w zakresie OC i NNW obejmujące wszystkich członków obsługi regat.
7. Przygotować i zrealizować program promocji MŻMP.

V. Nagrody
1. Trzy pierwsze, zwycięskie załogi otrzymują:
a. za zajęcie I miejsca - tytuł Mistrza Polski, medale złote, puchar i nagrodę rzeczową;
b. za zajęcie II miejsca - tytuł Wicemistrza Polski, medale srebrne i puchar;
c. za zajęcie III miejsca - medale brązowe i puchar.
2. Za zajęcie miejsc od IV do VI - plakietki.
3. Wszyscy uczestnicy MŻMP otrzymają możliwość nabycia pamiątkowych plakietek.

VI. Postanowienia organizacyjne
1. MŻMP będą rozegrane, jeżeli klasyfikacją końcową regat objętych będzie nie mniej niż 5 jachtów.
2. W przypadku, gdy liczba przyjętych zgłoszeń będzie większa od 10, może zostać podjęta decyzja o
wprowadzeniu klasyfikacji z podziałem na grupy wg obowiązującego współczynnika CDL oraz o nadaniu
większej liczby tytułów Mistrza Polski.
3. Może zostać ogłoszona klasyfikacja zespołowego Mistrza Polski.
4. W przypadku, gdy liczba rozegranych wyścigów będzie mniejsza niż 3, tytuły Mistrza i Wicemistrza Polski
nie zostaną nadane.
5. Wyniki wyścigu „długiego” wymienionego w pkt.III.3 będą przyjęte do klasyfikacji MŻMP ze
współczynnikiem 1,5.
6. Wyniki MŻMP będą ujęte w klasyfikacji MŻPP pod warunkiem spełnienia przepisów Regulaminu MŻPP.
7. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane corocznie na podstawie wniosków złożonych nie
później niż w dniu 31 października roku poprzedzającego obowiązywanie regulaminu.
8. Regulamin MŻMP zatwierdzany jest przez KŻM w terminie do 15 stycznia roku obowiązywania regulaminu.
Gdańsk, 18 kwiecień 2019

Wiceprezes PŻŻ ds. morskich
Przewodniczący Komisji Żeglarstwa Morskiego

Bogusław Witkowski

