REGULAMIN
MISTRZOSTW POLSKI W SPRINCIE W ŻEGLARSTWIE 2020

I.

TERMIN REGAT
Regaty przeprowadzone będą w terminach przewidzianych kalendarzem imprez sportowych 2020
PZŻ.

II.

KLASY, KONKURENCJE
Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach i konkurencjach:
1) kategoria junior młodszy:
 Optimist grupa A w konkurencji dziewcząt i chłopców,
 LAS 4.7 U16 w konkurencji dziewcząt i chłopców (roczniki 2005-2008),
 LAR U17 w konkurencji dziewcząt i chłopców,
 Cadet U18 w konkurencji open,
 L’Equipe U16 w konkurencji open,
 420 U17 w konkurencji open,
 Techno 293 OD 7,8 w konkurencji dziewcząt i chłopców,
2) kategoria junior:
 LAR U19 w konkurencji dziewcząt i chłopców,
 LAS U19,
 420 U19 w konkurencji open,
 29er U19 w konkurencji open,
 RS:X U19 w konkurencji open.

III. UCZESTNICTWO ORAZ LICZBA ZAWODNIKÓW DOPUSZCZONYCH DO UDZIAŁU W MP
W SPRINCIE
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, a także muszą:
1) zakwalifikować się w eliminacjach,
2) legitymować się oficjalnym 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 i niepowtarzalny
identyfikator we właściwym dla danego państwa rejestrze,
4) spełnić warunki określone w § 11 Zasad organizacji regat żeglarskich PZŻ (posiadać
sportową licencję zawodnika PZŻ, aktualne badania sportowo-lekarskie, ubezpieczenie OC
oraz dokumenty jachtu, i jeśli dotyczy zgodę PZŻ na reklamy indywidualne).
2. Do startu w MP w Sprincie dopuszczonych zostanie maksymalnie 10 zawodników/załóg
w klasach, kategoriach i konkurencjach wymienionych w punkcie II.
3. Zawodnicy uprawnieni do startu w MP w Sprincie będą wyłaniani na podstawie kolejności
zajmowanych miejsc w regatach eliminacyjnych.
4. W przypadku nierozegrania lub braku ważności którejkolwiek eliminacji, lista zawodników
w konkurencji zostanie uzupełniona do pełnej liczby kwalifikowanych na podstawie ostatniej
ważnej imprezy kwalifikacyjnej. Jeśli dalej będą pozostawać wolne miejsca, lista uzupełniana
jest w kolejności wyników imprezy wcześniejszej.
5. W klasach 420 i LAR, gdzie są różne kategorie wiekowe zawodnicy z rocznika 2004 i młodsi po
zakończeniu eliminacji muszą określić, w której kategorii (U17 czy U19) będą startować
w imprezach punktowanych w Systemie Sportu Młodzieżowego.
6. Listy zawodników uprawnionych do startu w MP w Sprincie w poszczególnych kategoriach
wiekowych oraz zawodników rezerwowych, będą opublikowane na stronie internetowej PZŻ po
zakończeniu eliminacji w danej klasie.
7. Zawodnicy uprawnieni do startu w MP w Sprincie muszą w terminie 7 dni potwierdzić swój udział
w regatach dokonując wstępnego zgłoszenia przez stronę Związku.
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