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REGULAMIN 
FINAŁU XXIX OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY 

W ŻEGLARSTWIE 2023 

 
 
I. ORGANIZATOR 

W roku 2023 organizatorem Finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich jest 
Śląska Federacja Sportu, która dofinansuje koszty organizacyjne w ramach umowy na realizację 
„Programu dofinasowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa 
młodzieży na rok 2023”. Rodzaj kosztów dofinansowania organizacji zawodów określa tzw. Katalog 
Kosztów. Dofinansowanie dotyczy uczestników zawodów, zgodnie z limitami określonymi w 
niniejszym regulaminie. 
Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Żeglarski. 
 

II. TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW 

Miejsce: Puck 
1. Termin OOM cz. 1 dla klas: ILCA4, iQFOiL JUNmł 08-12.08.2023 r. 
 W kategoriach wiekowych:  

dziewczęta: ILCA4 (U16), iQFOiL JUNmł (U17),  
chłopcy: ILCA4 (U16), iQFOiL JUNmł (U17) 

 
2. Termin OOM cz. 2 dla klas: Optimist, L’Equipe  15-19.08.2023 r. 
 W kategoriach wiekowych: 
  dziewczęta: Optimist (U16) 
  chłopcy: Optimist (U16) 
  dz./ch. (open): l’Equipe (U16) 
 
Pierwszy dzień regat traktowany jest jako organizacyjno-pomiarowy, bez rozgrywania wyścigów. 
 
 

III. UCZESTNICTWO ORAZ LICZBA ZAWODNIKÓW FINAŁU OOM 
 
1. W zawodach startują zawodnicy i zawodniczki zgodnie z zasadami podanymi w części ogólnej 

Regulaminu współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej w wieku określonym dla 
danej kategorii. Zawodnicy i zawodniczki powinni: 
1) zakwalifikować się w eliminacjach, 
2) legitymować się dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna), 
3) być zarejestrowani w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności lub 

posiadać obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej i indywidualny, niepowtarzalny 
identyfikator we właściwym dla danego państwa rejestrze, 

4) spełnić warunki określone w § 11 Zasad organizacji regat żeglarskich PZŻ tj. posiadać 
sportową licencję zawodnika PZŻ, aktualne badania sportowo-lekarskie, w tym orzeczenie 
lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współ-
zawodnictwie sportowym, ubezpieczenie OC oraz dokumenty jachtu (jeśli przepis klasowy 
tego wymaga), licencję na reklamy indywidualne (jeśli dotyczy), 

5) stosować się do regulaminów stowarzyszeń klas regatowych biorących udział w finale 
OOM. 

2. Zawodnicy uprawnieni do startu w finale OOM będą wyłaniani na podstawie miejsc zajętych 
w eliminacjach. 

3. Łączna liczba uczestników regat finałowych OOM dofinansowanych przez organizatora wynosi: 
 
260 zawodniczek i zawodników 

  33 trenerów 
  34 sędziów 
    1 delegat PZŻ 
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4. Liczbę zawodników kwalifikowanych do udziału w finale OOM w poszczególnych konkurencjach 
zamieszczono w tabeli poniżej.  

 

Klasa 
Liczba zawodników 

Liczba kwalifikowanych 
w kolejnych eliminacjach 

punktujących zakwalifikowanych eliminacja I eliminacja II eliminacja III 

iQFOiL JUNmł dz. 19 19 9 10 - 

iQFOiL JUNmł ch. 25 25 12 13 - 

Optimist gr. A dz. 40 40 ranking ranking ranking 

Optimist gr. A ch. 68 68 ranking ranking ranking 

ILCA 4 dz. 33 33 ranking ranking ranking 

ILCA 4 ch. 55 55 ranking ranking ranking 

l’Equipe open 20 20 3 3 4 

Razem zawodników 260 260    

 
5. W przypadku nierozegrania lub braku ważności którejkolwiek eliminacji, lista zawodników 

w konkurencji zostanie uzupełniona do limitu miejsc na podstawie ostatniej ważnej imprezy 
kwalifikacyjnej. Jeśli dalej będą pozostawać wolne miejsca lista uzupełniana będzie w kolejności 
wyników imprezy wcześniejszej. 
W przypadku klas Optimist i ILCA4 decyduje osobny ranking liczony z 3 eliminacji według zasad 
stowarzyszeń klas. 

6. W przypadku klas l’Equipe i iQFOiL JUNmł zawodnicy rezerwowi ustalani będą w kolejności 
zajętych miejsc na ostatniej eliminacji. Jeśli nadal liczba miejsc nie zostanie wyczerpana, lista 
uzupełniana będzie na podstawie poprzedniej eliminacji.  
W przypadku klas Optimist i ILCA4 zawodnikami rezerwowymi będą kolejne osoby wyłonione 
na podstawie rankingu z eliminacji.  

7. Listy zawodników uprawnionych do startu w finale OOM zostaną opublikowane na stronie 
internetowej PZŻ do 01.08.2023 r. 

8. Zgłoszenia wstępne nadsyłać pocztą mailową do PZŻ na adres: OOM2023@pya.org.pl.  
Zgłoszeń indywidualnych zawodnicy powinni dokonać przez stronę internetową PZŻ 
https://events.pya.org.pl/ w terminie określonym w osobnym zawiadomieniu. 
Zgłoszenia ostateczne (sprawdzenie dokumentów oraz kontrola sprzętu) odbędą się w biurze 
regat w porcie jachtowym w dniu organizacyjno-pomiarowym regat. 

 
IV. WYKAZ REGAT KWALIFIKACYJNYCH DO FINAŁU OOM 
 

DATA IMPREZA ILCA4 LEQ 
iQFOiL 
JUNmł 

OPT 

12-14.05 Puchar YKP Gdynia - Gdynia    + 

19-21.05 Puchar PZŻ – Krynica Morska + + +  

27-28.05 
VI Memoriał K. Zawalskiego – Gdańsk – Górki 
Zachodnie 

 +   

02-04.06  Puchar Dziwnowa – Dziwnów    + 

09-11.06 Puchar Pucka – Puck  +    

24-25.06 Puchar Lata – Olsztyn   +   

14-16.07 Japa Cup – Puck    +  

27-30.07 Puchar PSKL – Puck/Ustka +    

28-30.07 Regaty eliminacyjne do OOM – Mrzeżyno     + 

 
Organizator eliminacji zobowiązany jest do przesłania oficjalnych wyników w formie określonej 
podczas procedury przyznawania licencji na organizację regat, drogą elektroniczną w dniu 
zakończenia regat na adresy: OOM2023@pya.org.pl, j.debert@pya.org.pl, r.szukiel@pya.org.pl. 
Wyniki muszą zawierać nazwę regat, miejsce, termin, ostateczną kolejność z danymi: nazwisko 
i imię zawodnika, rok urodzenia, nazwa klubu (pełna nazwa zgodna z wpisem do rejestru lub 
ewidencji stowarzyszeń) i być podpisane przez sędziego głównego (w przypadku wersji 
elektronicznej imię nazwisko i nr licencji). 

mailto:OOM2023@pya.org.pl
https://events.pya.org.pl/
mailto:OOM2023@pya.org.pl
mailto:j.debert@pya.org.pl
mailto:r.szukiel@pya.org.pl
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V. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW 

1. Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami Polskiego Związku Żeglarskiego, 
regulaminami stowarzyszeń klas regatowych biorących udział w Finale OOM oraz niniejszym 
regulaminem; 

2. Weryfikacja zawodników przeprowadzona na odprawie technicznej zamyka ostatecznie listę 
startową zawodników; 

 
VI. RAMOWY PROGRAM REGAT FINAŁU OOM* 
 

DZIEŃ GODZINY PROGRAM DNIA 

1 

12.00 - 18.00 
14.00 - 18.00 
10.00 - 18.00 

komunikat organizatora 
20.00 

Przyjazdy uczestników, rejestracja 
Finalne zgłoszenia 
Pomiary sprzętu 
Otwarcie regat finału OOM 
Odprawa kierowników ekip  

2 11.00 Start do I wyścigu 

3 11.00 Wyścigi zgodnie z programem regat 

4 11.00 Wyścigi zgodnie z programem regat 

5 
11.00 

do ustalenia 
Wyścigi zgodnie z programem regat  
Uroczyste zakończenie regat  

*szczegółowy program OOM może ulec zmianie 

 


