Niniejszy dokument stanowi zbiór szczegółowych wytycznych dotyczących bicia Rekordu Polski w
wybranej kategorii i powinien być podany do wiadomości wszystkich osób biorących udział w
wydarzeniu.
Wszystkie przedstawione poniżej szczegółowe wytyczne dotyczące rekordu muszą zostać spełnione.
W przypadku naruszenia tego regulaminu, podjęta próba bicia rekordu zostanie zdyskwalifikowana
bez prawa do odwoływania się.
Należy mieć na uwadze, że żaden z dokumentów otrzymanych od Biura Rekordów nie stanowi o
zasadach bezpieczeństwa, które należy zapewnić uczestnikom bicia rekordu. Za bezpieczeństwo osób
znajdujących się na terenie, na którym odbywa się wydarzenie, w tym zarówno uczestników bicia
rekordu, jak i gości oraz widzów odpowiada w całości organizator imprezy.

NAJSTARSZA ZAŁOGA REJSU (ŚREDNIA WIEKU ŻEGLARZY)
DEFINICJA REKORDU
Niniejsze wytyczne obowiązują dla rekordu, w którym jak najstarsza grupa żeglarzy, liczona pod
względem średniej wieku wszystkich żeglarzy, w tym samym czasie będzie uczestniczyć w
nieprzerwanym rejsie na statku żaglowym.
Rekord zostanie przyznany na podstawie średniej wieku żeglarzy, którzy ukończyli rejs.
Minimum do ustanowienia rekordu: 75 lat.
Na potrzeby niniejszego rekordu, średnia wieku żeglarzy obliczana będzie poprzez zsumowanie wieku
poszczególnych żeglarzy, a następnie podzielenie otrzymanej sumy przez ilość osób, które ukończyły
rejs.
WYTYCZNE DLA „NAJSTARSZA ZAŁOGA REJSU (ŚREDNIA WIEKU ŻEGLARZY)”
1. Rozpoczęcie oraz zakończenie wydarzenia należy ogłosić głośnym sygnałem rozpoznawalnym
przez wszystkich uczestników. Czas wydarzenia powinna mierzyć osoba doświadczona w
dowolnej dziedzinie sportu (np. żeglarstwa).
2. Każdy z uczestników próby może zostać policzony tylko jeden raz.
3. W próbie może uczestniczyć grupa żeglarzy o nielimitowanym składzie. Skład grupy nie może
być jednak mniejszy niż 12 osób i przez cały czas trwania rejsu musi pozostać taki sam.
4. Do końcowego wyniku rekordu zostanie wzięta pod uwagę średnia wieku żeglarzy, którzy
ukończyli rejs.
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5. W grupie uczestników biorących udział w próbie musi znaleźć się przynajmniej jedna osoba
upoważniona do prowadzenia jednostki ze stopniem co najmniej jachtowego sternika
morskiego lub kapitana jachtowego.
6. Każdy z uczestników znajdujących się na wyznaczonym terenie powinien w pełni i najlepiej jak
potrafi uczestniczyć w pobijaniu rekordu.
7. Rejs może odbywać się wyłącznie na akwenach morskich lub oceanicznych (bez jezior i rzek).
8. Uczestnicy rejsu mogą w nim uczestniczyć na dowolnym jachcie żaglowym. Za jacht żaglowy
uznaje się jednostkę pływającą wykorzystywaną do celów sportowo-turystycznych, której
głównym lub jedynym napędem są żagle.
9. Łączny dystans pokonany przez jacht żaglowy podczas rejsu nie może być mniejszy niż 100 mil
morskich (185,32 km).
10. Załoga rejsu jest zobowiązana do przesłania do weryfikacji do Biura Rekordów, dowolnego
dokumentu potwierdzającego przebytą trasę i dystans. Może to być odczyt z dowolnego
urządzenia GPS.
11. Obecnemu na miejscu reprezentantowi Biura Rekordów należy udostępnić do wglądu dowód
osobisty lub inny, dowolny dokument z datą urodzenia, w celu potwierdzenia faktycznego
wieku każdego z żeglarzy.

PODSUMOWANIE
Do weryfikacji po rekordzie należy dostarczyć:
•
•
•
•

Zdjęcia uczestników rejsu (przed, w trakcie i po rejsie) lub filmy dokumentujące przebieg
próby
Odczyt z urządzenia GPS
Lista osób, które wzięły udział w próbie
Relacja z przebiegu rejsu (opis)
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