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 ZASADY WSPÓŁPRACY PZŻ Z ORGANIZATORAMI REGAT ELIMINACYJNYCH  
DO MISTRZOSTW POLSKI W eŻEGLARSTWIE 

 
 

§ 1 
Regaty eliminacyjne do Mistrzostw Polski w eŻeglarstwie mogą realizować podmioty, którzy 
przyjmą poniższe zasady oraz są członkami PZŻ.  

 
§ 2 

PZŻ  zobowiązuje się w ramach niniejszych zasad do: 
1) publikacji Kalendarza regat eliminacyjnych na stronie internetowej PZŻ,   
2) publikacji relacji z poszczególnych regat eliminacyjnych na stronie internetowej PZŻ,  
3) nadania organizatorowi prawa do podawania w dokumentach informacji o tym, że regaty są 

eliminacją Mistrzostw Polski w eŻeglarstwie, 
4) opublikowania wyników eliminacji na stronie internetowej PZŻ, 
5) w miarę możliwości w ramach umowy z Virtual Regatta nieodpłatnego użyczania 

organizatorowi regat konta  do programu VR (pierwszych 20 podmiotów z którymi PZŻ zawrze 
porozumienie), 

6) zorganizowania regat finałowych cyklu w randze Mistrzostw Polski w eŻeglarstwie, 
7) zapewnienia  wsparcia organizacyjnego wraz z materiałami szkoleniowymi, 
8) udostępnienia systemu zgłoszeń do regat dla zawodników i przekazania danych zawodników 

do odpowiedniego organizatora (system posiada certyfikat bezpieczeństwa przetwarzania 
danych osobowych). 

 
§ 3 

Organizator zobowiązuje się w ramach niniejszych zasad do: 
1) zorganizowania regat w eŻeglarstwie zgodnie z podanymi niżej warunkami: 

a) regaty zostaną rozegrane w terminie pomiędzy 15 lipca a 31 października 2020 r., 
b) programem elektronicznym służącym do rozgrywek będzie Virtual Regatta Inshore, 
c) organizator jest zobowiązany do zakupu na własny koszt licencji VR na czas rozgrywek – 

możliwe jest też otrzymanie licencji od PZŻ zgodnie z § 2 pkt 8, 
d) na regaty będzie składać się minimum 5 rozgrywek po minimum 5 wyścigów każde, 
e) minimalna liczba uczestników dająca prawo do kwalifikacji do Mistrzostw Polski wynosi 15 

osób, 
f) o kalendarzu rozgrywek oraz stosowanym systemie punktacji decyduje organizator, 
g) organizator dostarczy do PZŻ zawiadomienie o regatach i opublikuje je na minimum 7 dni 

przed regatami, 
h) najpóźniej 7 dni po zakończeniu regat organizator dostarczy do PZŻ kompletne wyniki 

(zawierające dane wszystkich uczestników oraz wyniki poszczególnych regat i wyniki 
zbiorcze), 

i) zgłoszenia do regat będą prowadzone wyłącznie przez system zgłoszeniowy PZŻ, 
2) umieszczenia zapisu w zawiadomieniu o regatach, że uczestnicy są zobowiązani do 

posiadania amatorskiej lub sportowej licencji zawodnika PZŻ, 
3) organizator zobowiązuje się do umieszczenia na swojej stronie internetowej logotypu PZŻ 

(zgodnie z identyfikacją wizualną PZŻ) oraz informacji o współpracy z PZŻ w zakresie 
eŻeglarstwa w tekstowych oraz ustnych materiałach medialnych.  

4) organizator zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych zawodników 
zgłoszonych do regat,  przekazanych przez PZŻ zgodnie z załącznikiem. 

 
§ 4 

1. Organizator  wyznaczy przedstawiciela odpowiedzialnego za współpracę z PZŻ. 
2. Wskazanie wyżej wymienionej osoby nastąpi najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. 

 
 


