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ZASADY WYŁANIANIA ORGANIZATORÓW MORSKICH ŻEGLARSKICH MISTRZOSTW POLSKI
1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
a. Regaty rangi Mistrzostw Polski muszą być rozegrane zgodnie z Zasadami Organizacji
Regat Żeglarskich PZŻ (Uchwała nr 220/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 26.04.2018)
b. Regaty Klas Morskich rangi Mistrzostw Polski rozgrywane są raz w roku w
następujących kategoriach:
i. Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski
ii. Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski Załóg Dwuosobowych
iii. Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski Samotników
c. Udział w Morskich Żeglarskich Mistrzostwach Polski wszystkich kategorii mogą brać
udział wyłącznie załogi jachtów posiadających aktualne świadectwo pomiarowe
formuły ORC International.
d. Komisja Żeglarstwa Morskiego PZŻ wyłania Organizatora regat klas morskich rangi
Mistrzostw Polski, a ostatecznego zatwierdzenia dokonuje Zarząd PZŻ

2. PROCEDURA WYŁANIANIA ORGANIZATORÓW
a. Komisja Żeglarstwa Morskiego PZŻ ogłasza konkurs ofert na organizację Morskich
Żeglarskich Mistrzostw Polski co najmniej na 12 miesięcy przed planowaną datą
przeprowadzenia Mistrzostw. Podana w zawiadomieniu o otwarciu konkursu data
przeprowadzenia Mistrzostw jest obowiązkowa dla Organizatorów. Zawiadomienie o
otwarciu konkursu jest opublikowane na oficjalnej stronie PZŻ (www.pya.org.pl)
b. Po opublikowaniu zawiadomienia o otwarciu konkursu ofert KŻM PZŻ przyjmuje oferty
na organizację MŻMP przez 30 dni od daty publikacji zawiadomienia. Oferty muszą
być przesłane zgodnie z podanymi w zawiadomieniu informacjami kontaktowymi.
Przyjmowane są wyłącznie oferty kompletne, zawierające wszystkie wymagane
załączniki i informacje zgodnie z wymaganiami określonymi w zawiadomieniu o
otwarciu konkursu ofert. KŻM PZŻ nie ma obowiązku informowania Oferentów o
brakach formalnych w złożonych ofertach i może je odrzucić ze względów formalnych.
c. KŻM PZŻ ma prawo przedłużyć lub skrócić czas przyjmowania ofert informując o tym
w stosownym komunikacie umieszczonym na oficjalnej stronie PZŻ
d. Po zakończeniu okresu przyjmowania ofert KŻM w ciągu 30 dni dokonuje wyboru
Organizatora MŻMP ogłaszając stosowne Nominacje na oficjalnej stronie PZŻ
e. Nominowany Organizator jest zobowiązany do podpisania Umowy na organizację
MŻMP z PZŻ w ciągu 30 dni od czasu ogłoszenia Nominacji. Wzór Umowy stanowi
załącznik do niniejszych Zasad. Jeżeli do podpisania Umowy nie dojdzie w tym okresie
KŻM PZŻ ma prawo unieważnić Nominację i w zależności od sytuacji może nominować
innego Oferenta lub ogłosić nowy konkurs ofert na organizację MŻMP
3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE OFERT
a. Oferty muszą być kompletne i złożone w terminie oraz w sposób określony w
zawiadomieniu o otwarciu konkursu ofert
b. Organizator musi wykazać w ofercie swoje doświadczenie w organizacji regat morskich
i zapewnić, że posiada możliwości profesjonalnego zorganizowania MŻMP
c. Oferta musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji i organizacji MŻMP,
w szczególności:
i. Opis akwenu i wyścigów i ramowy plan czasowy wydarzenia
ii. Szacunkowy budżet organizacyjny
iii. Plan promocyjny
iv. Założenia organizacyjne plus wszelkie istotne informacje
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d. Organizatorem nie może zostać podmiot będący w stanie upadłości, likwidacji,
egzekucji komorniczej itp.
e. Wyłoniony Organizator zapewni, iż nazwa wydarzenia zawierać będzie wyłącznie
sformułowanie Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski (ewentualnie z dopiskiem Załóg
Dwuosobowych lub Samotników). Zarząd PZŻ może wyrazić zgodę na umieszczenie
dodatkowo nazwy handlowej sponsora tytularnego. Bez pisemnej zgody Zarządu PZŻ
Organizatorowi nie wolno promować wydarzenia pod inną nazwą niż MŻMP, nie
dopuszcza się łączenia nazwy MŻMP z inną, np. zwyczajową nazwą regat
f. Organizator zgodnie z treścią Umowy będzie zobowiązany do działań promocyjnych na
rzecz PZŻ w zakresie określonym w Umowie
g. Organizator zgodnie z treścią Umowy będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z PZŻ
w zakresie kontroli jachtów i zawodników (kontrole bezpieczeństwa WS OSR, kontrole
klasowe ORC itp.)
h. Organizator odpowiadał będzie za wszelkie kwestie organizacyjno-porządkowe i
koordynację wydarzenia z właściwymi służbami, w tym celu wyznaczony będzie
Komandor Regat jako osoba bezpośrednio odpowiedzialna ze strony Organizatora
4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE PRZPROWADZANIA MŻMP
a. W zakresie bezpieczeństwa żeglugi zastosowanie będą miały przepisy:
i. Przepisy Specjalne Regat Morskich WS OSR Cat.4 dla wyścigów w strefie do 15
Mm od brzegu lub WS OSR Appendix B dla wyścigów organizowanych w
odległości do 5Mm od brzegu, w porze dziennej i z zabezpieczeniami
organizacyjnymi, o których mowa w tych przepisach
ii. Przepisy Specjalne Regat Morskich WS OSR Cat.3+Life Raft dla wyścigów poza
strefą 15 Mm od brzegu
iii. Pozostałe kwestie regulują następujące dokumenty:
1. Zasady Organizacji Regat Żeglarskich PZŻ
2. Umowa zawarta z Organizatorem wraz z załącznikami
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a. W kwestiach spornych, na każdym etapie procesu wyłaniania Organizatora MŻMP
Oferentowi przysługuje prawo odwołania się do Zarządu PZŻ
b. Składając ofertę Oferent przyjmuje odpowiedzialność prawną za prawdziwość
podanych w ofercie informacji
c. Zarządowi PZŻ przysługuje prawo wstrzymania, anulowania procesu wyłaniania
Organizatora MŻMP z istotnych przyczyn, które opisane muszą być w stosownym
komunikacie o wstrzymaniu, anulowaniu konkursu ofert na oficjalnej stronie PZŻ
(pya.org.pl)

Wiceprezes PZŻ ds. morskich
Przewodniczący Komisji Żeglarstwa Morskiego
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