REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKICH REGAT ŻEGLARSKICH O PUCHAR PREZESA PZŻ

I. INFORMACJE OGÓLNE
1.

2.

Regaty o Puchar Prezesa PZŻ (zwane dalej PP PZŻ) to wyścigi jachtów żaglowych dla
najlepszych załóg amatorskich regat sportowych rozgrywanych systemem pucharowym,
których celem jest:
1) integrowanie środowiska żeglarskiego w Polsce, poprzez konfrontację najlepszych
sterników i załóg,
2) wyłonienie najlepszej amatorskiej załogi sezonu.
W okresie 2019/2020 zostanie rozegrana II (druga) edycja regat.
II. ORGANIZATOR

Organizatorem regat jest Polski Związek Żeglarski, w imieniu którego działa Komisja Żeglarstwa
Śródlądowego PZŻ
Kontakt:
Jarosław Bazylko: tel. 602 672 810, e-mail: j.bazylko@pya.org.pl
Ilona Niewiadomska: tel. 22 541 63 63 w. 2, e-mail: i.niewiadomska@pya.org.pl.

III. UCZESTNICTWO
W regatach PP PZŻ mogą wziąć udział wskazani przez organizatora zwycięzcy lokalnych
amatorskich regat sportowych rozgrywanych systemem pucharowym (zwane dalej
regatami pucharowymi).
2. Określenie lokalne regaty rozgrywane systemem pucharowym oznacza cykl regat
składający się z minimum trzech regat eliminacyjnych rozgrywanych na jednym akwenie.
Możliwe jest dopuszczenie regat rozgrywanych na kilku blisko sąsiadujących akwenach –
decyduje organizator PP PZŻ na podstawie Zawiadomienia o regatach.
3. Określenie amatorskie regaty sportowe oznacza regaty określone w dokumencie „Zasady
organizacji regat żeglarskich PZŻ”.
4. Wszystkie regaty w kwalifikacji PP PZŻ muszą mieć licencję PZŻ.
5. Aby wynik z regat eliminacyjnych liczył się do kwalifikacji zawodnika w jego klasie muszą
zostać sklasyfikowane przynajmniej 4 (cztery) jachty.
6. Zgłoszenia zawodnika dokonuje organizator regat pucharowych do dnia 31 grudnia 2019 r.
W przypadku gdy jest kilku zwycięzców (regaty w różnych klasach) organizator wyłoni jednego
reprezentanta według własnego regulaminu.
7. Zgłoszenie do PP PZŻ wymaga przesłania do PZŻ do dnia 31 lipca 2019 r. zgłoszenia
organizatora wraz z zawiadomieniem o regatach pucharowych (bez zawiadomień o regatach
eliminacyjnych) oraz wpłaty 30% wpisowego. Ta część wpisowego nie zostanie zwrócona jeśli
reprezentant czy organizator regat lokalnych wycofa się z udziału w PP PZŻ, lub reprezentant
nie zostanie dopuszczony do regat z powodu nie dostarczenia przez organizatora regat
pucharowych dokumentacji podanej w pkt. 8.
8. Po zakończeniu regat pucharowych organizator
przesyła zgłoszenie zawodnika wraz
z sprawozdaniami SG ze wszystkich regat eliminacyjnych i zbiorczym zestawieniem wyników
regat pucharowych. Następnie po zaakceptowaniu dokumentów przez KŻŚ przesyła pozostałą
część wpisowego. Brak wpisowego na 30 dni przed terminem regat PP PZŻ może skutkować
nie dopuszczeniem zawodnika do regat.
9. Zgłoszenia proszę wysłać na adres szkolenie@pya.org.pl.
10. Wpisowe do regat wynosi 1500 PLN.
1.
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IV. PRZEPISY
Regaty PP PZŻ zostaną rozegrane w systemie przesiadkowym według:
1) Przepisów Regatowych Żeglarstwa World Sailing z dodatkiem Q,
2) niniejszego regulaminu i Instrukcji Żeglugi.
V. JACHTY I ZAŁOGI
1.
2.

3.

4.

Regaty PP PZŻ rozegrane zostaną na jachtach dostarczonych przez organizatora.
Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w wyposażeniu jachtu poza obsługą
regulacji. W trakcie regat miecz musi być opuszczony. Po regatach jacht musi być zdany
w stanie sklarowanym. Naruszenie tych zasad może być podstawą dyskwalifikacji załogi
z wyścigu.
Stwierdzone przez Komisję Sędziowską, Komisję Techniczną lub Arbitra celowe uszkodzenie
jachtu, rozregulowywanie osprzętu lub zdejmowanie regulacji przy przekazywaniu jachtu
drugiej załodze będzie traktowane jako niesportowe zachowanie (przepis 69.1 PRŻ).
Załogi startują w składzie trzy osobowym (chyba że instrukcja żeglugi stanowi inaczej). Osoby
te zostaną zgłoszone do regat w momencie zapisu i muszą znajdować się na pokładzie przez
cały czas wyścigów. Podczas regat dopuszcza się zmianę jednego członka załogi
spowodowaną przypadkami losowymi po wyrażeniu zgody przez Sędziego Głównego. Nie
dotyczy to sternika jachtu. Sternik jest zobowiązany do osobistego sterowania jachtem podczas
wszystkich wyścigów.

VI. NAGRODY
1.

2.
3.

Zwycięzcy regat PP PZŻ otrzymują oficjalny tytuł Zdobywcy Pucharu przyznany przez PZŻ
oraz prawo do umieszczenia tabliczki z nazwiskami załogi na podstawie pucharu. Puchar
przechowywany jest w siedzibie PZŻ.
Wszyscy uczestnicy otrzymają unikatowe medale pamiątkowe PZŻ.
Zwycięzcy PP PZŻ otrzymują puchary (po trzy na załogę) oraz opcjonalnie dodatkowe nagrody.
VII. INFORMACJE OGÓLNE

1.
2.
3.

4.

5.

Dokładną datę oraz miejsce rozegrania regat PP PZŻ organizator ogłosi do dnia 29 lutego
2020 r.
Klasyfikacja ustalona podczas zawodów jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej
(przepis 70.5 a i b PRŻ).
W przypadku gdy konieczne będzie podzielenie zawodników na floty, zasady podziału
zawodników i losowanie do flot przeprowadzi Sędzia Główny. Wyniki losowania są ostateczne
i nie ma możliwości dokonywania zamian przez zawodników.
Ustalone terminy i godziny startów, kolejność wyścigów, ich liczba, a także zasady rozegrania
zawodów mogą być zmienione w zależności od warunków atmosferycznych. Stosowne decyzje
zostaną podjęte przez Sędziego Głównego i mogą zostać ogłoszone w dowolnym momencie
zawodów w dowolny sposób.
W razie nie rozegrania wszystkich przewidzianych wyścigów decydująca będzie ilość punktów
zgromadzona do momentu przerwania wyścigów. W razie nie rozegrania ani jednego wyścigu
regaty zostają nierozstrzygnięte - Puchar nie będzie przyznany. Nagrody zostaną przydzielone
losowo pośród uczestników pozostających w zawodach w momencie przerwania regat. W celu
odebrania nagrody obowiązkowa jest obecność co najmniej jednego członka załogi podczas
losowania.

VIII. PRAWO DO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU
Zgłoszony do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku
w publikacjach, w prasie oraz w Internecie, jak również w przygotowanych przez PZŻ akcjach
i materiałach promocyjnych i/lub reklamowych na potrzeby regat zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).
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IX. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1.
2.

Zawodnicy muszą mieć uprawnienia żeglarskie odpowiednie do wielkości jachtów na których
będą rozgrywane regaty.
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności
wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht,
wynikającą z udziału w regatach.
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