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REGULAMIN 
 MORSKIEGO ŻEGLARSKIEGO PUCHARU POLSKI 

 
 

PREAMBUŁA 
 

Dążąc do minimalizowania przypadku w ocenie poziomu sportowego załóg rywalizujących 
w wymagającej najwyższego zaangażowania formie zmagań żeglarskich, wdrożony zostaje system 
klasyfikacji umożliwiający wyłonienie najsprawniejszych załóg i morskich regat żeglarskich 
o najwyższym poziomie przygotowania organizacyjnego. Stawianie wysokich wymagań dotyczących 
wiedzy i umiejętności ma zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa regat kalendarza Morskiego 
Żeglarskiego Pucharu Polski. Stanowić one mają wzorzec dla organizatorów innych, morskich regat 
żeglarskich. 
 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Morski Żeglarski Puchar Polski, zwany dalej MŻPP, jest klasyfikacją sezonową regat jachtów klasy 
ORC. 
 
 

Rozdział II 
ORGANIZACJA MORSKIEGO ŻEGLARSKIEGO PUCHARU POLSKI 

 
§ 2 

Zastosowanie mają aktualne przepisy Zasad organizacji regat żeglarskich PZŻ. 
 

§ 3 
1. Wszelkie oficjalne dokumenty ogłaszane są na stronie internetowej PZŻ pod adresem:  

http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/zespol-ds-regat-morskich/. 
2. Zespół ds. regat morskich PZŻ, zwany dalej ZRM, posługuje się adresem e-mail: 

zrm@pya.org.pl.  
 
 

Rozdział III 
WARUNKI ORGANIZACYJNE I KALENDARZ REGAT  
MORSKIEGO ŻEGLARSKIEGO PUCHARU POLSKI 

 
§ 4 

Klasyfikacja MŻPP obejmuje regaty, których wyścigi spełniać będą następujące warunki: 
1) w przypadku regat obejmujących rozegranie pojedynczego wyścigu, długość trasy nie będzie 

krótsza niż 40 Mm, 
2) w przypadku regat wielowyścigowych, długość trasy przynajmniej jednego z wyścigów nie będzie 

krótsza niż 20 Mm, 
3) w przypadku braku w regatach wyścigu długiego min. 20 Mm, ilość rozegranych wyścigów nie 

może być mniejsza niż liczba dni regat pomnożona przez 2, 
4) czas trwania pojedynczego wyścigu regat wielowyścigowych nie powinien być krótszy niż 50 

minut. 
 

§ 5 
1. Kalendarz regat MŻPP jest ogłaszany przez ZRM na podstawie Kalendarzy Okręgowych 

Związków Żeglarskich: Pomorskiego i Zachodniopomorskiego w wersjach ogłoszonych do 
15 marca roku rozgrywania MŻPP. Organizator regat może także zgłosić regaty bezpośrednio 
przesyłając zgłoszenie na adres e-Mail ZRM w terminie do 31 marca roku rozgrywania MŻPP.  
 

http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/zespol-ds-regat-morskich/
mailto:zrm@pya.org.pl
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2. W przypadku, gdy ZRM nie ogłosi kalendarza w terminie do 30 kwietnia roku obowiązywania, 
klasyfikacją MŻPP objęte będą wszystkie regaty z poprzedniego Kalendarza wraz 
z przydzielonymi współczynnikami regat, które spełnią wszystkie wymagania niniejszego 
Regulaminu. 

 
 

Rozdział IV 
KLASYFIKACJA MORSKIEGO ŻEGLARSKIEGO PUCHARU POLSKI 

 
§ 6 

1. Klasyfikacja MŻPP może być prowadzona dla: 
1) klasyfikacja generalna, 
2) klasyfikacja generalna załóg dwuosobowych (Double Handed). 

2. Zwycięzcą klasyfikacji MŻPP będzie sternik, który zdobędzie największą liczbę punktów 
obliczonych wg zasad podanych w § 7. 

3. Klasyfikacja MŻPP sporządzana będzie w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniu organizatora 
regat doręczonego najpóźniej następnego dnia po zakończeniu regat na adres e-mail ZRM.  

4. W przypadku, gdy organizator regat nie doręczy sprawozdania, ZRM może zamiennie do 
sprawozdania wykorzystać dane zawarte w oficjalnych wynikach regat zamieszczonych na 
stronie internetowej organizatora regat. 

 
§ 7 

1. Dla obliczenia wyników klasyfikacji MŻPP sternik jachtu otrzyma punkty w liczbie równej liczbie 

jachtów pokonanych1 + 1 punkt. Uzyskana ilość punktów mnożona jest przez współczynnik regat 

określony w Kalendarzu regat MŻPP. 
2. Współczynniki regat mają wartość od 1,00 do 2,00 i są publikowane indywidualnie w odniesieniu 

do regat wymienionych w Kalendarzu MŻPP obowiązującym w danym sezonie. W przypadku 
braku Kalendarza MŻPP, współczynniki poszczególnych regat ogłaszane będą komunikatami 
ZRM. 

3. Do Klasyfikacji MŻPP przyjęte zostaną punkty zdobyte w czterech najlepiej punktowanych 
imprezach danego sternika: 
1) maksymalnie 1 impreza ze współczynnikiem regat 2,0 lub 1,75, 
2) maksymalnie 1 impreza ze współczynnikiem regat 1,5, 
3) maksymalnie 1 impreza ze współczynnikiem regat 1,25, 
4) maksymalnie 1 impreza ze współczynnikiem regat 1,0. 

4. W przypadku remisu w punktacji rankingu decyduje kolejność miejsca zajętego na imprezie 
z najwyższym Współczynnikiem Regat. 

5. W przypadku rozegrania regat z podziałem floty jachtów na grupy zależnie od współczynnika 
CDL wyniki każdej grupy będą traktowane jako wyniki osobnych regat. 

6. Wyniki jachtów z załogami dwuosobowymi będą uwzględnione w klasyfikacji DH tylko gdy na 
regatach zostanie wyodrębniona taka grupa i zostaną ogłoszone oficjalne wyniki tej grupy. 

 
 

Rozdział V 
PRZEPISY KOŃCOWE 

 
§ 8 

1. ZRM publikować będzie bieżące wyniki klasyfikacji MŻPP najszybciej jak to możliwe od 
zakończenia kolejnych regat kalendarza MŻPP. 

2. ZRM zastrzega sobie prawo do: 
1)  wyznaczenia obserwatora regat, 
2)  weryfikowania danych ogłaszanych przez organizatora w zakresie mającym wpływ na 

klasyfikację MŻPP, 
3)  ogłaszania klasyfikacji dodatkowych MŻPP, niewymienionych w niniejszym regulaminie. 

 
 
 

                                                 
1 jachtem pokonanym nie jest jacht, który nie wystartował w żadnym z wyścigów 
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§ 9 
1. Zmiany regulaminu MŻPP mogą być dokonywane corocznie na podstawie wniosków złożonych 

nie później niż w dniu 30 listopada roku poprzedzającego rok obowiązywania regulaminu. 
2. Regulamin MŻPP zatwierdzany jest przez Zarząd PZŻ w terminie do 31 stycznia roku 

obowiązywania. Brak ogłoszenia zmian Regulaminu oznacza obowiązywanie w roku kolejnym, 
przepisów Regulaminu obowiązującego w roku poprzednim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


